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РАЗДЕЛ І
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И НА ПРЕДМЕТА НА КОНЦЕСИЯТА
1. ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯТА
1.1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ
Обект на концесията ще бъде пристанищен терминал, част от пристанище за
обществен транспорт Русе, на който има създадени условия и за временен престой на
кораби и други плаващи съоръжения в акваторията му, с цел предпазването им от
въздействието на стихийни природни явления т.е. пристанищен терминал със зимовник,
който ще бъде изграден (проектиран, изграден, включително чрез разширение,
преустройство, реконструкция и рехабилитация на съществуващото не доизградено
специализирано пристанище), експлоатиран, поддържан и управляван върху
концесионна територия – публична държавна собственост и принадлежностите към нея
със средства на концесионера и на негов риск.
А) Исторически преглед през годините
Изграждането на обект „Зимовник“ стартира през 1981 г. в условията на единната
държавна собственост и държавно управление на икономиката. Проектът е възложен за
извършване на Стопанско обединение „Воден транспорт”. По предложение на
Управлението за поддръжка и проучване на р. Дунав и Протокол № 39/01-12-1981 г. на
Съвета по архитектура и благоустройство към Община Русе е изготвен проект за
преграждане на ръкава между остров „Безименен I” и българския бряг (при км. 491,600).
В периода 1982 – 1985 г. е извършено същинското преграждане на ръкава между остров
„Безименен I” и българския бряг (при км. 491,600) и укрепване на левия бряг на остров
„Безименен I” от км. 491,600 до км. 491,000. Създадена е затворена акватория, която при
средни нива на водния стоеж е с площ от около 50 000 м. кв. и би могла да се използва
неофициално като зимовник за кораби. Изграденото земно-насипно хидротехническо
съоръжение е актувано като частна държавна собственост с Акт за държавна
собственост № 1376 от 28.04.1998г., в който е посочено, че същото е изградено върху
площ от 13 500 кв.м. и служи за преграждане на ръкава на р. Дунав при км. 491.600 за
образуване на зимовник. За новоизградения недвижим имот има издаден нов Акт за
публична държавна собственост № 6508 от 29.06.2018 г.
През 1998 г. е изготвено ново техническо задание за проектиране на обект
„Зимовник“ на Управлението за поддръжка и проучване на р. Дунав при км. 491 на р.
Дунав. Проектирането завършва през 1999 г. и са извършени процедури по съгласуване
на проекта. Осигурени са финансови средства за изграждане на обекта при км 491 на р.
Дунав по програма ФАР Трансгранично сътрудничество „България-Румъния“. Целта на
проекта е да се изгради и пусне в действие модерно речно съоръжение – зимовник за
общо 39 български и чуждестранни кораба, плаващи по река Дунав и плаващи
технически средства на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река
Дунав“ (правоприемник на Управлението за поддържане плавателния път и проучване
на р. Дунав), като част от развитието на Общоевропейски транспортен коридор VІІ – р.
Дунав. Проектното предназначение на обекта е за пристанище със специално
предназначение, което да служи като постоянна и оперативна защита от вредното
въздействие на водите, включваща: защита на руслото на реката и бреговете от ерозия;
защита на бреговете от вълново въздействие; поддържане на системи за наблюдения,
прогнози и предупреждения; защита на плавателни съдове от ледови явления; защита
на плавателни съдове и съоръжения от неблагоприятни климатични и
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хидрометеорологични условия, включително при трайно установили се ниски водни
нива; заслон при бедствия и аварии на плавателни съдове; престой на плавателни
съдове; база на плавателни съдове на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане
на река Дунав“.
Проектът е включен в Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на
Република България до 2015 г. и в Оперативния план към Националната стратегия за
интегрирано развитие на инфраструктурата в Република България 2006-2015г.
Предвидено е осъществяването на Проекта да се раздели на три етапа. Третият етап не
е завършен, като строителството е прекратено от 31.08.2009 г. Към този момент са
изпълнени около 75 % от СМР за Ш-тия етап, което представлява изграждане на пирса с
височина 10,20 m (над проектно дъно акватория -кота 9.10 до кота 19.30), като остава
частичното му доизграждане от 2,60 m по височина до кота 21.90. На 26.07.2011 г. е
подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на обекта - Акт обр.
10, с който изпълнението на строежа е спряно и се предписва извършването на действия
за консервиране, ограждане, охрана и др. на обекта. Изграденото земно-насипно
хидротехническо съоръжение (дига) е актувано като публична държавна собственост с
Акт за държавна собственост № 6598 от 29.06.2018г. и отразено в кадастралната карта
като поземлен имот № 63427.132.361, с площ от 14 320 кв.м.
При изграждането на етап I и етап II на терминала в резултат на строителните
дейности в коритото на река Дунав е образувано насипище, представляващо нов
поземлен имот, отразено в кадастралната карта и кадастралните регистри като имот с
идентификатор 63427.8.1392 с площ от 6024 кв.м. Имотът е актуван като публична
държавна собственост с Акт за държавна собственост № 6510 от 29.06.2018г.
Б) Фактическа обстановка
Пристанището е регистрирано през 2005 под № 1, стр. 341 в Регистър на
пристанищата на Република България, в района на Дирекция „Речен надзор Русе”,притежава Удостоверение за експлоатационна годност № 53003 от 15.03.2018 г.
за Пристанище със специално предназначение на Изпълнителна агенция „Проучване и
поддържане на река Дунав” – Русе и е с предназначение: за местодомуване и ремонт на
кораби, швартоване, снабдяване с вода и ел. енергия и хидротехническо проучване и
строителство.
Пристанището се експлоатира от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане
на река Дунав“.
След възлагането на концесия за строителство на Пристанищен терминал със
зимовник-Русе, агенцията ще продължи да осъществява дейността си върху
пристанищна територия, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.8.338..
Местоположение и подходи
Пристанището със специално предназначение е разположено в източна
промишлена зона на град Русе, на десния бряг на реката между км 491,700 и 490,900 по
километража на река Дунав. Местоположението му е отразено на следната карта:
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За обслужването на пристанището е изградена пътна връзка (улица, отразена в
кадастралната карта като поземлени имот с идентификатор 63427.8.325) с ширина 6
метра, свързваща обекта с градската уличната мрежа. От пътната връзка към
територията на пристанището е обособен товарен портал с осигурен пропускателен
режим. По проект през ІІІ-тия етап от строителството на Зимовника в най-западната част
от територията е предвидено изграждането на още един портал.
Пристанището има пряк достъп до републиканската пътна мрежа. Основният подход
е чрез ул. „Арчар“, град Русе. Чрез нея пристанището е свързано с Републиканската
пътна мрежа посредством:
 булевард „Тутракан” с шосе 21- Русе – Силистра;
 булевард „Тутракан” с шосе Е 85 - Русе – В. Търново, а след град Бяла и с
шосе Е 83 за гр. София.
От границата с Румъния при Дунав мост го делят 3 км.
При ниски водни стоежи връзката на акваторията на пристанището с основния воден
път се осъществява чрез подходен канал с дължина 1.8 км, намиращ се между острова
срещу пристанище Русе-Изток – „Безимен 2” и десния бряг на река Дунав със следните
параметри:
 минимална проектна дълбочина на подхода за маневриране - 2.50 м. при
воден стоеж „0” по пегела на хидрометрична станция гр. Русе;
 ширина на подхода - 30 м.
При по-високи водни нива достъпът до пристанището се осъществява през тесен
участък от р. Дунав между недоизградената северна дига и остров Безимен с ширина
350 м., през който отново се влиза в подходния канал водещ към акваторията на
Зимовника.
Изградените хидротехнически съоръжения са проектирани да защитават
пристанището от вятър, вълнение и ледоход, което е и основното му предназначение на
към настоящия момент - зимовник за кораби.
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1.2.ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА
Обект на концесията ще бъде пристанищен терминал за обществен транспорт, част
от пристанище за обществен транспорт Русе, на който има създадени условия и за
временен престой на кораби и други плаващи съоръжения в акваторията му, с цел
предпазването им от въздействието на стихийни природни явления т.е. пристанищен
терминал със зимовник, който ще бъде изграден (проектиран, изграден, включително
чрез разширение, преустройство, реконструкция и рехабилитация на съществуващото
не доизградено специализирано пристанище), експлоатиран, поддържан и управляван
върху концесионна територия – публична държавна собственост и принадлежностите
към нея със средства на концесионера и на негов риск.
Обектът на концесия включва:
1. Пристанищна територия, представляваща:
(i) Поземлен имот – публична държавна собственост, намиращ се в град Русе,
община Русе, Източна промишлена зона, с идентификатор 63427.132.361 (шестдесет и
три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто тридесет и две точка триста
шестдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе,
одобрени със Заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителния директр на АГКК, с
площ от 14 320 (четиринадесет хиляди триста и двадесет) кв.м., с трайно
предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване: за
пристанище, при съседи съгласно акт за собственост и скица: 63427.132.1, 63427.8.1392
и 63427.8.324, актуван с Акт за публична държавна собственост № 6509 от 29.06.2018
г.;
(ii) Поземлен имот – публична държавна собственост, намиращ се в град Русе,
община Русе, Източна промишлена зона, с идентификатор 63427.8.1392 (шестдесет и
три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка тринадасет хиляди
деветдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе,
одобрени със Заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с
площ 6 024 (шест хиляди и двадесет и четири) кв.м., с трайно предназначение на
територията-урбанизирана, начин на трайно ползване: за пристанище, при съседи
съгласно акт за собственост и скица:, 63427.8.1393, 63427.132.1, 63427.8.1205,
63427.8.325, 63427.8.324 и 63427.132.361, актуван с Акт за публична държавна
собственост № 6510 от 29.06.2018 г.;
(iii) Поземлен имот – публична държавна собственост, намиращ се в град Русе,
община Русе, Източна промишлена зона, с идентификатор 63427.8.324 (шестдесет и
три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста двадесет и четири)
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед №
РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 11 844 (единадесет
хиляди осемстотин четиридесет и четири) кв.м, с трайно предназначение на
територията-урбанизирана, начин на трайно ползване: за пристанище, при съседи
съгласно акт за собственост и скица:, 63427.8.1392, 63427.132.12, 63427.8.325,
63427.8.338, 63427.8.1134 и 63427.132.361, актуван с Акт за публична държавна
собственост № 6882 от 01.06.2020 г.
2. Пристанищна инфраструктура - публична държавна собственост, построена
върху пристанищната територия по т. 1, описана в Приложение № 1 към проекта на
Концесионен договор, включваща всички сгради, съоръжения и линейни инженерни
мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването,
далекосъобщенията, третирането на отпадъци и геозащитна дейност, както и сгради и
съоръжения, свързани с обслужването на извършваните на пристанищната територия
дейности, с изключение на изградената на територията на поземлен имот-държавна
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собственост с идентификатор 63427.8.338 обща техническа инфраструктура
(водопроводните, канализационните, електроснабдителните, далекосъобщителните и
др. мрежи и съоръжения), състояща се от:
2.1. Сграда с идентификатор 63427.8.338.1 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка едно) по
КККР, със застроена площ 56 (петдесет и шест) кв.м, предназначение - оперативен
пункт;
2.2. Сграда с идентификатор 63427.8.338.2 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка две) по
КККР, със застроена площ 1458 (хиляда четиристотин петдесет и осем) кв.м,
предназначение – промишлена сграда;
2.3. Сграда с идентификатор 63427.8.338.3 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка три) по
КККР, със застроена площ 9 (девет) кв.м, предназначение – промишлена сграда;
2.4. Сграда с идентификатор 63427.8.338.4 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка четири)
по КККР, със застроена площ 2 (два) кв.м, предназначение – промишлена сграда;
2.5. Сграда с идентификатор 63427.8.338.5 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка пет) по
КККР, със застроена площ 13 (тринадесет) кв.м, предназначение – друг вид сграда за
обитаване;
2.6. Сграда с идентификатор 63427.8.338.6 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка шест)
по КККР, със застроена площ 68 (шестдесет и осем) кв.м, предназначение – друг вид
производствена, складова, инфраструктурна сграда;
2.7. Кейова стена – инв. № 5958;
2.8. Пристанищен плац – инв. № 5959.
3. Пристанищна инфраструктура, която ще бъде изградена от
КОНЦЕСИОНЕРА с негови средства върху пристанищната територия при условия и
ред, определени в проекта на Концесионен договор.
4. Пристанищната територия и прилежащата към нея акватория могат да бъдат
разширявани в съответствие с предвижданията на влязъл в сила Генерален план подробен устройствен план за регулация и застрояване на пристанищната територия и
парцеларен план на пристанищната акватория.
2. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА
2.1. На основание чл. 10, ал. 1, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за
концесиите и чл. 117в, ал. 3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), концесията на
Пристанищен терминал със зимовник-Русе е концесия за строителство, чийто предмет
включва:
А. изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за концесиите,
за изграждане (проектиране и изпълнение на строеж) на пристанищен терминал - част
от пристанище за обществен транспорт Русе, на чиято територия ще могат да се
извършват услуги по чл. 117а, ал. 2 и ал. 4, т. 1, във връзка с чл. 116, ал. 2, т. 1 и т. 2 от
ЗМПВВППРБ и в който са създадени условия за временен престой на кораби и други
плаващи съоръжения в акваторията му, с цел предпазването им от въздействието на
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стихийни природни явления т.е. пристанищен терминал със зимовник (Строителни и
монтажни работи на пристанища, със CPV код 45241000-8 от CPV речника);
В. предоставяне на услуга по управление на активи на Пристанищен терминал
със зимовник – Русе , със CPV код 66600000-6 от CPV речника);
С. предоставяне на морско-технически услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 от
ЗМПВВППРБ, за извършването на които е необходимо ползването на пристанищна
територия и/или пристанищни съоръжения (услуги по пребиваване на корабите в
пристанища, със CPV код 63726300-7 от CPV речника);
D. предоставяне на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 от ЗМПВВППРБ
за обработка на товари и поща (услуги по експлоатация на пристанища, водни пътища
и свързаните с тях услуги, със CPV код 63721000-9 от CPV речника);
E. извършване на съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ,
представляващи дейности, обезпечаващи извършването на пристанищните услуги,
както и дейности, които съответстват на производствените и търговските задачи на
предприятия, чието местоположение в пристанищния терминал се оправдава от
връзката им с пристанищния трафик, с обема на речния трафик, който създават, или
поради услугите, които извършват на потребителите, при условие че не пречат и няма
да попречат на извършването на пристанищни услуги съоръжения (услуги по
управление на пристанища, със CPV код 98362000-8 от CPV речника).
2.2. Предвид правните основания на Концесионера ще бъде възложено:
А. изпълнение на строителство и свързаното с това право да експлоатира
строежа, при поемане на оперативния и строителния риск, включително правото да
получава приходите от услугите, предоставяни чрез строежа, и/или от извършване на
друга търговска дейност със строежа; и
В. предоставяне на услуги, свързани с управлението и експлоатацията на
пристанищния терминал, включително правото да получава приходите от извършването
на тези услуги при поемане на оперативния риск, наричано експлоатация на тези услуги.
РАЗДЕЛ ІI
ДОКУМЕНТИ, КОИТО УДОСТОВЕРЯВАТ СОБСТВЕНОСТТА И/ИЛИ
ИНДИВИДУАЛИЗИРАТ ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА
Акт за публична държавна собственост № 6882 от 01.06.2020 г.
Акт за публична държавна собственост № 6509 от 29.06.2018 г.
Акт за публична държавна собственост № 6510 от 29.06.2018 г.
Скица № 15-372104 от 08.05.2020 г. на Служба по геодезия, картография и
кадастър на гр. Русе;
5. Скица № 15-309713 от 17.05.2018 г. на Служба по геодезия, картография и
кадастър на гр. Русе;
6. Скица № 15-310039 от 17.05.2018 г. на Служба по геодезия, картография и
кадастър на гр. Русе.
1.
2.
3.
4.
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РАЗДЕЛ III
СТРОИТЕЛСТВО И УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДМЕТА НА КОНЦЕСИЯТА,
И УСЛОВИЯ НА КОНЦЕСИЯТА
1. ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В
ПРЕДМЕТА НА КОНЦЕСИЯТА
Предвид предмета на Концесията, посочен в Раздел I, 2 от тази Документация,
на Концесионера ще бъде възложено:
A) Изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за
концесиите, за изграждане (проектиране и изпълнение на строеж) на пристанищен
терминал - част от пристанище за обществен транспорт Русе, на чиято територия ще
могат да се извършват услуги по чл. 117а, ал. 2 и ал. 4, т. 1, във връзка с чл. 116, ал. 2, т.
1 и т. 2 от ЗМПВВППРБ и в който са създадени условия за временен престой на кораби
и други плаващи съоръжения в акваторията му, с цел предпазването им от
въздействието на стихийни природни явления т.е. пристанищен терминал със зимовник.
Същото ще се извърши по силата на действащо Разрешение за строеж
№1138/11.11.1999 г. (презаверено до 01.03.2021 г.) след актуализация на
инвестиционните проекти (тази възможност е регламентирана в чл. 154, ал.5 от ЗУТ).
Oкончателната оперативната акватория на пристанищния терминал ще
бъде определена при завършване на строителството и след процедиране на
Генерален план за пристанището. Строителството, следва да бъде изпълнено до 5-та
година от влизане в сила на Концесионния договор.
Б) Предоставяне на качествени пристанищни услуги, с цел създаване на
товарооборот и превръщането на концесионния обект в сигурен, удобен,
привлекателен и целогодишно печеливш транспортен център, включително
осигуряване на безопасен временен престой на кораби и други плаващи съоръжения в
акваторията му, с цел предпазването им от въздействието на стихийни природни
явления.
Пристанищните услуги, предоставени на Концесионера, включват:
(а) предоставяне на услуга по управление на активи на Пристанищен терминал със
зимовник – Русе;
(б) обработка на товари и поща - товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване,
преопаковка на различни по тип товари, вътрешнопристанищен (терминален) превоз на
товари и поща и други;
(в) морско-технически пристанищни услуги, за извършването на които е необходимо
ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения, съгласно
изискванията на действащото законодателство;
(г) съпътстващи дейности, представляващи дейности, обезпечаващи извършването на
пристанищните услуги, както и дейности, които съответстват на производствените и
търговските задачи на предприятия, чието местоположение в пристанищния терминал
се оправдава от връзката им с пристанищния трафик, с обема на речния трафик, който
създават, или поради услугите, които извършват на потребителите, при условие че не
пречат и няма да попречат на извършването на пристанищни услуги.
2. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА
Концесията се осъществява с осигурени от концесионера средства и при поемане
от негова страна на оперативния и строителния риск при следните условия:
2.1. Да извърши в срок до 5 години от влизането на Концесионния договор в
сила на строителство за изграждането на пристанищен терминал, в който са създадени
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условия за временен престой на кораби и други плаващи съоръжения в акваторията му,
с цел предпазването им от въздействието на стихийни природни явления т.е.
пристанищен терминал със зимовник и въвеждането му в експлоатация;
2.2. Да изготви Генерален план, на основание Наредба № 10 от 31.03.2014 г.
за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните
планове на пристанищата за обществен транспорт, приет по реда на действащото
законодателство;
2.3. Да създаде за срока на договора необходимата организация за осигуряване
на възможност и условия за безопасен временен престой на кораби и други плаващи
съоръжения в оперативната акватория, с цел предпазването им от въздействието на
стихийни природни явления, съгласно Раздел Х от Наредба № 7 от 23.05.2001 г. за реда
за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за
товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на
пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега;
2.4. Осигуряване качество на услугите, управление и поддържане в наличност
на обекта на концесията за срока на концесията, вкл. осъществяване на контрол на
качеството на поддържане на обекта на концесията във физическо състояние и неговата
безопасна експлоатация съгласно изискванията част Б "Мерки за поддържане на
строежа и срокове за извършване на ремонти" и част В "Указания и инструкции за
безопасна експлоатация" на техническите паспорти на строежите, включени в Обекта
на концесията на свой риск и изцяло за своя сметка. Концесионерът е длъжен да
поддържа в наличност пристанищни услуги по обработка на товари и поща и на морскотехнически пристанищни услуги, за извършването на които е необходимо ползването
на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения, както и осигуряване за
срока на концесията на тяхната непрекъснатост и ниво на качество в съответствие с
концесионния договор;
2.5. Да управлява и поддържа Обекта на концесия в експлоатационна годност
за срока на този Договор за концесия след пълното му въвеждане в експлоатация и
вписване на пристанището в списъка на пристанищата по чл. 103а, ал. 1, т. 1. от
ЗМПВВППРБ на свой риск и изцяло за своя сметка;
2.6. Концесионерът има право да използва подизпълнители при изпълнението
на концесионния договор с изключение на пристанищните услуги описани в
предмета на концесията, в случай че в заявлението си е посочил дела от концесията и
видовете дейности от нейния предмет, които ще се изпълняват от подизпълнители.
КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да сключва договори с подизпълнители за извършване
на стопански дейности и на строителни и монтажни работи, съгласно условията на
Договора за концесия;
2.7. Да изпълни напълно Идейния план, включващ Инвестиционна програма за
строителство и поддържане на пристанищния терминал с график за реализиране на
отделните етапи от инвестиционната програма; Задължителните инвестиции, които
концесионерът ще реализира в обекта на концесия за срока на договора са в размер не
по-малко от 2 848 000 лева. без ДДС, посочени в инвестиционната програма на
концесионера, приложение № 6 към концесионния договор;
2.8. Да изпълни напълно Бизнес плана представляващ част от Офертата му за
участие в процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесията;
2.9. Да заплаща на концедента годишните концесионни възнаграждения,
определени съгласно Офертата му за участие в процедурата за определяне на
концесионер и възлагане на концесията;
2.10. Концесионерът застрахова Обекта на концесията за своя сметка за всяка
година от срока на концесията в съответствие с действащото законодателство и с
клаузите на Договора за концесия;
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2.11. Концедентът е собственик на всички приращения и подобрения,
изградени трайно върху територията на Обекта на концесия;
2.12. Концесионерът е длъжен да спазва изискванията на законодателството и
изискванията, определени от компетентните държавни органи, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната, живота и здравето на гражданите, околната среда,
защитените територии, зони и обекти, и на обществения ред;
2.13. При изпълнение на концесията концедентът и концесионерът спазват
изискванията на действащото законодателство в съответствие с клаузите на
Концесионния договор, както и спазват задълженията, поети по международни
договори, по които Република България е страна;
2.14. Предназначениета на Обекта на концесия не може да се променя;
2.1.5. След вписване на КОНЦЕСИОНЕРА в регистъра на пристанищните
оператори, той е длъжен да извършва следните пристанищни услуги:
2.15.1. предоставяне на морско-технически услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 от
ЗМПВВППРБ, за извършването на които е необходимо ползването на пристанищна
територия и/или пристанищни съоръжения (услуги по пребиваване на корабите в
пристанища);
2.15.2. предоставяне на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 от
ЗМПВВППРБ за обработка на товари и поща.
2.16. Върху Обекта на концесия КОНЦЕСИОНЕРЪТ може и е задължен да
извършва пристанищните услуги по т. 2.15, като осигурява равен достъп на всички
ползватели до тях и като спазва условията за предоставянето им по чл. 7.2. от
концесионния договор;
2.17. За извършваните пристанищни услуги Концесионерът има право да
определя цени и събира приходите от тях в своя полза;
2.18. Концесионерът изготвя Тарифи за цените на пристанищни услуги
(Тарифа), които включват определените цени, периода, за който са валидни и
установените отстъпки от цените;
2.19. Концесионерът може да извършва и допълнителни услуги и стопански
дейности, при условие, че те са съвместими с предназначението на обекта, вкл. с
ползването му за осигуряване на временен престой на кораби и други плаващи
съоръжения в акваторията му;
2.20. Правата и задълженията по Договора за концесия са непрехвърлими,
освен при условията и реда, определени в договора;
2.21. Концесионерът няма право:
а) да прехвърля, обременява или по друг начин да се разпорежда с Обекта на
концесия, включително с отделни негови елементи;
б) да обременява или прехвърля свързаните с Концесията права (освен ако не е
предвидено друго в Действащото законодателство и след съответно решение на
Министерския съвет)
2.22. Концедентът не дължи на концесионера плащания по чл. 32 от Закона за
концесиите;
2.23. Отношенията между Страните при предсрочно прекратяване се уреждат
с Концесионния договор;
2.24. При прекратяване на Концесионния договор поради изтичане на срока на
концесията концесионерът няма право на обезщетение за направените инвестиции или
разходи по експлоатация на Обекта на концесия или услугите, предмет на концесията,
които не са възстановени;
2.24.1 При предсрочно прекратяване на Концесионния договор поради причина,
за която някоя от страните отговаря, същата дължи обезщетение в съответствие с
действащото законодателство и предвиденото в клаузите на Концесионния договор.
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2.25. Заложената във финансово-икономическия модел, предложен с Офертата
на Концесионера - Приложение № 8, норма на възвръщаемост е в размер на……….
годишно и се отчита и контролира по реда на чл. 14.4. от Договора за концесия.
2.26. Икономическият баланс може да бъде нарушен в случаите по чл. 123, ал. 2
от ЗК и при други обстоятелства от фактически или правен характер, свързани с Обекта
на концесията, при настъпването или изменението на които може да се наруши
икономическият баланс на Концесията, определени в чл. 3.7.2 от Договора за концесия;
Като методи за възстановяване на икономическият баланс на концесията се
предвижда промяна на съществуващите към този момент плащания, продължаване на
съответния срок на концесията с цел КОНЦЕСИОНЕРЪТ да изпълни задълженията си
по Договора за концесия и/или преразглеждане на инвестиционната програма и
намаляване на сумите, които в противен случай КОНЦЕСИОНЕРЪТ или
КОНЦЕДЕНТЪТ биха дължали по Договора за концесия.
2.27. Прогнозната цена на основните пристанищни дейности и услуги, включени
в предмета на концесията, е както следва:
Вид дейности или услуги
ЕВРО*
Обработка на товари или поща - товарене,
разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковка
на различни по тип товари, вътрешнопристанищен
(терминален) превоз на товари и поща, измерване,
укрепване, закрепване и сепарация, преопаковане,
групиране и други.
Зърнени храни
1,80 (€ /т.)
Торове, вкл. пълнене в биг-бегс
7,00 (€ /т.)
Ползване на склад закрит за торове
1,70 (€ /м.кв. за месец)
Въглища за населението, вкл. пресяване
3,00 (€ /т.)
Склад открит за въглища
0,35 (€ /м.кв. за месец)
Други товари
2,00 (€ /т.)
Морско-технически услуги и съпътстващи дейности –
местодомуване, ремонт, корабно снабдяване и
бункероване, агенцийски у-ги. и др.;
Местодомуване
30,00 евро на линеен метър на
започнат месец
Снабдяване с питейна вода от брегови хидрант
15 евро за включване, плюс
цената
за
ползваното
количество питейна вода по
цени на водоснабдителното
дружество.
Снабдяване с ел. енергия
20 евро за включване, плюс
цената
за
количеството
ползвана ел. енергия по цени на
електроснабдителното
дружество.
2.28. Стойността на настоящата концесия е 10 810 246 лева или EUR 5 527 191.
В тази връзка, съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗК – концесията на пристанищен терминал
със Зимовник-Русе е от вида „концесии с трансграничен интерес“, с оглед на
прогнозната стойност на концесията;
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Прогнозната стойност на концесията за пристанищен терминал със зимовникРусе е изчислена по следния начин:
Общият оборот на концесионера (без ДДС) при експлоатацията на обекта на
концесия, е получен като сума от всички приходи от експлоатацията на услугите, които
са предмет на настоящата процедура, при отчитане на следните основни допускания:
 Срок на концесията – 35 години;
 Участникът, определен за концесионер ще получи право да реализира приходи
от извършване на стопански дейности в обекта на концесия.
 Прогнозните приходи, които концесионерът ще получава от извършването на
пристанищни дейности са изчислени, както следва:
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Показател, източник на приход
1. Прогнозни приходи от пристанищни
дейности, включващи приходите на
бъдещия концесионер от:
- приходи от товаро-разтоварна
дейност
-

приходи от складова дейност

-

други пристанищни дейности
ОБЩО:

Стойност на концесията в лева
10 810 246

10 810 246

Съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредбата за изискванията за определяне на финансовоикономическите елементи на концесията, прогнозната стойност на концесията за
строителство се изчислява въз основа на метода за дисконтиране на паричните потоци
с дисконтов процент в размер на 4%.
Прогнозната стойност на концесията е изчислена без приспадане на прогнозните
разходите, които концесионерът ще извърши при експлоатацията и управлението на
обекта на концесия.
2.29. Концесионерът дължи на Концедента еднократно концесионно
възнаграждение в размер на 6 700 (шест хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, или 8 040
(осем хиляди и четиридесет) лева с ДДС, платимо до влизане в сила на Договора за
концесия.
2.30. При осъществяване на Концесията КОНЦЕДЕНТЪТ и КОНЦЕСИОНЕРЪТ
спазват разпоредбите на Действащото законодателство.
РАЗДЕЛ IV
ОБЩИ ПРАВИЛА НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР
1. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА
1.1. В процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесията може
да участва всяко българско или чуждестранно физическо лице, юридическо лице или
друго образование, или група от такива лица и/или образования, включително временно
обединение от предприятия, наричани „икономически оператор” и „група от
икономически оператори” („Консорциум”). Консорциумът е примерна форма, под
която група от икономически оператори могат да подадат Заявление и Оферта, без това
да ограничава икономическите оператори в процедурата да се сдружават в друга,
избрана от тях форма.
От датата на подаване на Заявление и Оферта по настоящата процедура
икономическият оператор или групата от икономически оператори придобива правата
на участник в процедурата.
1.2. Всеки Икономически оператор носи самостоятелна отговорност за
извършване, за своя сметка, на дейностите, свързани със собствените му независими
проучвания, дейности по извършване на надлежна проверка и всякакви други
проучвания, както и за търсене на всякаква друга независима консултация за целите на
подготовка и подаване на Заявление и Оферта и в случай на възлагане на Концесията
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извършване в качеството му на Концесионер на всички строителни дейности и услуги
в Обекта на Концесията и изпълнение на всички задължения, предвидени в
Концесионния договор.
1.3. Подаването на Заявление и Оферта включва познаването и приемането на
всички условия по настоящата Документация, критериите за възлагане, тяхната
относителна тежест и методиката за оценяване на офертите, както и на проекта на
концесионен договор.
2. ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ
ОПЕРАТОРИ

ЗА

ГРУПА

ОТ

ИКОНОМИЧЕСКИ

2.1. Всяка Група от икономически оператори подписва Договор за Консорциум,
който следва да бъде подписан от упълномощен представител на всеки от неговите
членове. Договорът за Консорциум следва да предвижда определянето на един от
членовете на Групата, който да го представлява и да поема задължения, обвързващи
всички членове на Консорциума по всички въпроси, свързани с Процедурата за
определяне на концесионер, включително, но без да се ограничава до подаването на
Заявлението и Офертата от името на Консорциума („Водещ Член“), включително, в
случай на възлагане, подписването на Концесионния договор. Договорът за
Консорциум следва да предвижда определянето на един от членовете на Групата, който
да бъде определен като пристанищен оператор.
2.2. Всеки Консорциум има право да изпълни условията за участие в Процедурата
посредством кумулативния опит/ресурси на своите членове, както и посредством
опита/ресурсите на Трети лица. Членовете на Консорциума респ. третите лица, ще
отговарят солидарно с проектното дружество за изпълнението на концесионния договор
като се вземат предвид харакерът и размерът на участието на всеки от тях в проектното
дружество и поетият от тях ангажимент за предоставяне на ресурси на проектното
дружество.
2.3 Класираният на първо място Участник може да създаде, Проектно дружество,
което означава търговското дружество, учредено в Република България, а ако
Класираният на първо място Участник е Консорциум – е длъжен да създаде проектно
дружество, за целите на сключване и подписване на Концесионния договор в
съответствие с Клауза 9.3.5 (Проектно дружество);
2.4. Всяка промяна в състава на Участника след подаване на Заявлението и
Офертата ще бъде, освен ако е изрично одобрена писмено от Концедента, в нарушение
на Документацията за Концесията и ще доведе до отстраняване на Участника, или до
несъответствие на Участника с условията за възлагане на Концесията или за сключване
на Концесионния договор, според случая, съгласно Документацията за Концесията.
Промени в състава на Участника ще означават, в зависимост от съответните разпоредби,
включени в Договора за Консорциум („Промяна“):
a) промяна в някой от членовете на Консорциума, включително изключване на
член/акционер/притежател
на
дялове/акции
или
прибавяне
на
член/акционер/притежател на дялове/акции или, в зависимост от учредяването,
изключване на акционер от Проектното дружество или добавяне на акционер в
Проектното дружество;
b) промяна в дяловото участие, притежавано от член на Консорциума в
Проектното дружество.
2.5. При подписването на Концесионен договор, всяка промяна се извършва при
спазване на и се урежда съгласно разпоредбите и условията, предвидени в
Концесионния договор и Закона за концесиите.
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3. ЕДИН КОМПЛЕКТ ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА НА УЧАСТНИК. БЕЗ
ВАРИАНТИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО И ОФЕТАТА
3.1. Всеки Участник има право да подаде само един комплект Заявление и
Оферта. Подаването от един Участник или член на Консорциум на повече от един
комплект Заявление и Оферта или участието на индивидуален Участник или член на
Консорциум в друг Консорциум води до отхвърлянето на всички Заявления и Оферти,
в които участва това лице (в качеството на Участник или член на Консорциум).
3.2. В настоящата Процедура за определяне на концесионер и възлагане на
концесия не се допускат варианти и/или алтернативи на Заявленията и Офертите.
3.3. За избягване на съмнение:
a) „Заявление“ означава образеца на Заявление за участие в процедурата за
определяне на концесионер (Приложение № 6) и съответните документи към него, които
следва да бъдат подадени от Участниците в Процедурата за определяне на концесионер;
b) „Оферта“ означава заедно образците на Обвързващото предложение и
Предложението и съответните приложения към тях
4. ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ
4.1. Икономически оператор не се допуска до участие в качеството на Участник
(независимо дали като самостоятелно лице или като член на Консорциум) и в случай,
че подаде Заявление и Оферта, такъв Участник ще бъде отстранен от участие, ако:
a) това лице или който и да било от неговите акционери, пряко или косвено,
произхожда от държави, които са обект на санкции, наложени от Съвета за сигурност
на ООН; или
b) това лице или който и да било от неговите акционери е включено в Списъка на
Европейския съюз на лица, групи и субекти, които са предмет на финансови санкции от
страна на ЕС към момента на подаване на Заявлението и Офертата; или
c) са налице основания за изключване по чл. 60 от Закона за концесиите.
4.2. Отсъствието на основание за изключване се декларира със Заявлението като
всеки Участник представя и попълва Заявлението с приложените към него Декларации
за липса на основания за изключване съгласно образците, посочени в Документацията
(Приложение № 5).
4.3. Когато Участник в Процедурата доказва изпълнението на изискванията
относно техническите способности и/или финансовото и икономическо състояние с
възможности на Трети лица, основанията за изключване се прилагат и за Третите лица.
За Третите лица се прилага съответно и текста на т. 4.1 и т. 4.2. по-горе.
5. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
5.1. Концесионерът има право да използва подизпълнители при изпълнението на
концесионния договор с изключение на пристанищните услуги, описани в предмета на
концесията.
5.2. Когато Участник посочва в Заявлението конкретен Подизпълнител (конкретни
Подизпълнители), Участникът следва да предостави информация за тези
Подизпълнители, включително, но не само, за видовете дейности, които ще им бъдат
възложени, както и за Дела от Концесията, съответстващ на тези дейности, в
съответствие с образеца на Заявление (Приложение № 6). „Дял от Концесията“
означава сбора от разходите на Концесионера за изпълнение на конкретните дейности,
които ще бъдат възложени на подизпълнители. Разходите за извършване на тези
дейности се остойностяват и сумират без дисконтиране. Делът от Концесията, който ще
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бъде възложен на подизпълнители, се изчислява спрямо общата сума на всички
разходи, произтичащи от Финансовия модел, представен от Участника (без
дисконтиране);
5.3. Всеки Подизпълнител, посочен в Заявлението, трябва да отговаря на
изискванията на Клауза 4 (Основания за изключване на Участници) на Раздел IV (Общи
правила на процедурата за определяне на концесионер) и трябва да подпише отделни
Декларации за липса на основания за изключване съгласно образците, посочени в
Документацията (Приложение № 5).
5.4. В зависимост от дейностите, които се предвижда да изпълнява съответен
Подизпълнител, посочен в Заявлението, Подизпълнителят следва да отговаря на
изискванията, посочени в чл. 61, алинеи 2, 3 и/или чл. 64, ал. 1 от Закона за концесиите.
Доказателства във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 61, алинеи 2, 3 ии/или
чл. 64, ал. 1 от Закона за концесиите следва да бъдат представени към Заявлението.
5.5. По отношение на дейностите, за които Участниците не са определили изрично
един или повече Подизпълнители, в Заявлението Участниците посочват като минимум,
ако е приложимо, видовете дейности и Дела от Концесията, съответстващ на тези
дейности, които Участниците планират да възложат на Подизпълнители за срока на
Концесията.
6. РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРАТА
Участникът поема всички разходи, свързани с изготвянето и подаването на своите
Заявление и Оферта и, в случай на възлагане, разходите, свързани с финализирането
на Концесионния договор, включително тези за учредяването на Концесионера.
Концедентът и/или Комисията в никакъв случай нямат задължение и не носят
отговорност за тези разходи, независимо от провеждането или резултата от
Процедурата за определяне на Концесионер.
7. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОНЦЕДЕНТА И КОМИСИЯТА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР И
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ОПЕРАТОРИ.
НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕСИОНЕН
РЕГИСЪР. ИНФОРМАЦИОННА ЗАЛА.
7.1. Обменът на информация от Концедента и Комисията за провеждане на
процедурата за определене на концесионер (наричана по-нататък „Комисията”) с
икономическите оператори се осъществява чрез:
a) електронни средства, включително електронна поща;
b) пощенска услуга;
c) връчване срещу подпис за удостоверяване на датата, часа и лицето, на което е
извършено връчването.
7.2. Комисията уведомява всички Участници в процедурата по електронен път чрез
електронна поща на електронен адрес, посочен от Участниците в Заявлението. При
промяна в посочения електронния адрес за кореспонденция Участникът е длъжен в срок
до 24 часа надлежно да уведоми Комисията. При изпращане чрез електронна поща
уведомлението се смята за връчено с постъпването му в посочената информационна
система и се удостоверява с копие от електронния запис за това.
7.3. Връчването срещу подпис се извършва от/на:
a) Концедента – чрез лицето за контакти, посочено в Обявлението;
b) Участника – чрез лицето за контакт, посочено в офертата му.
7.4. Всяко лице ще има неограничен и пълен безплатен пряк достъп до тази
документация в Националния концесионен регистър.
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7.5. Достъп до наличните Строителни книжа и документи, свързани с проектирането
и изграждането на пристанищен терминал със Зимовник-Русе, се предоставя
посредством Информационната зала, която се управлява и върху която се упражнява
надзор от страна на Комисията.
7.5.1. Информационната зала представлява физическа секция, която съдържа
хартиени копия на информация и документация, свързани с проектирането и
изграждането на пристанищен терминал със зимовник-Русе. Списък с документите и
информацията, включени в Информационната зала, представлява приложение № 5 към
проекта на Концесионен договор.
7.5.2. Прегледът на документите в Информационната зала може да бъде извършван
всеки работен ден между 10.00 ч. и 12.00 ч. и 14.00 ч. и 17.00 ч. в сградата на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, стая
1006.
7.5.3. За извършване на прегледа лицето се легитимира с документ за самоличност и
представя документ, който удостоверява кое заинтересованото лице представлява и
качеството, в което го представлява.
7.5.4. Определените от Комисията длъжностни лица записват данните на лицето, с
изключение на личните данни, в специален регистър. В регистъра се вписва и времето,
за което е извършван прегледа на документите. Вписаните данни се удостоверяват с
подписите на лицето, извършвало прегледа на документите, и на длъжностното/ите
лице/а.
7.5.5. Едно заинтересовано лице може да изпрати повече от един представител,
който да извършва преглед на документите и толкова пъти, колкото прецени за
необходимо.
7.5.6. Всеки икономически оператор носи отговорност за старателно и надлежно
проучване на информацията, която е предоставена на разположение в Информационната
зала.
7.6. По партидата на процедурата в Националния концесионен регистър се
публикува решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на
процедурата, Документацията за Концесията, обосновката на Концесията, както и
предоставени от Комисията за провеждане на Процедурата за определяне на
концесионер разяснения или допълнителна информация.
8. РАЗЯСНЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Всяко лице може да поиска разяснения или допълнителна информация относно
реда за провеждане на процедурата за определяне на концесионер, критериите за
възлагане на концесията или настоящата документация. Искането на разяснения или на
допълнителна информация се подава в 14-дневен срок преди изтичане на крайния срок
за получаване на офертите.
8.2. Разясненията и допълнителната информация се публикуват по партидата на
процедурата в Националния концесионен регистър в срок до 4 работни дни от
получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди изтичане на крайния срок за
получаване на офертите.
9. ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЕКТА
9.1. Всеки икономически оператор или Група от икономически оператори може да
поиска осигуряване на достъп до обекта на концесия.
9.2. Посещенията могат да се извършват всеки работен ден до изтичане на крайния срок
за подаване на Заявленията и Офертите.
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9.3. Лицата по т. 9.1. подават исканията си за оглед до Комисията, чрез връчване на
определеното от концедента лице за контакт или изпращане по електронна поща на
попълнено удостоверение за посещение, съдържащо се в документацията (Приложение
№ 3) - за утвърждаване на датата на посещението. Подписаното удостоверение за
посещение се предава лично на лицето или на упълномощено от него лице.
9.4. Ако посещението не може да бъде извършен на посочените от лицата по т. 9.1.
дати, Комисията посочва други.
9.5. При необходимост от повторно посещение на обекта на концесия, лицето по
т. 9.1. подава ново искане (удостоверение за посещение ) до Комисията.
9.6. По време на посещението лицето по т. 9.1. и неговият екип могат да контактуват
само с упълномощени за това лица.
9.7. При извършване на посещението, лицето по т. 9.1. и неговият екип не могат да
получават и не се разрешава да им се предоставят копия от документи, имащи отношение
към обекта на концесия, освен с разрешение на Комисията.
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РАЗДЕЛ V
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
1.1. Офертите на участниците следва да бъдат съобразени с изискванията на
действащото законодателство относно проектиране и строителство на пристанищен
терминал и извършване на пристанищни услуги по чл.116, ал. 2, т. 1 и т. 2, от
ЗМПВВППРБ и съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ, включително
приложимите към обекта и предмета на концесията изисквания на чл. 169 и 169а от
Закона за устройство на територията, чл. 95, ал. 1 и ал. 2, чл. 112а-112г1, чл. 117 и 117б
от ЗМПВВППРБ . Когато подготвят своите Оферти, Участниците трябва да вземат
предвид всяко приложимо законодателство и правила, включително, но без да се
ограничава до, приложимите регламенти, директиви и решения на Европейския съюз,
по отношения на данъците и други публични задължения, въпросите за заетостта,
условията при трудови правоотношения, безопасните и здравословни условия на труд.
Всички приложими закони и други нормативни актове могат да бъдат открити в
съответните публикации в Държавен вестник на Република България и Официалния
вестник на Европейския съюз.
1.2. Предложенията на участниците по критериите за възлагане на концесията могат
да включват само изпълнение на строителство, строително-монтажни работи дейности
и извършване на услуги, включени в предмета на концесията, върху концесионната
територия за срока на концесията – 35 години от влизане в сила на Договора за концесия.
1.3. Паричните средства, които ще бъдат заложени в Офертите за изпълнение на
задълженията по Концесията, са и няма да бъдат придобити чрез или по повод на
престъпление – (Приложение № 9).
1.4. Офертите не могат да съдържат предложения за промяна на предназначението
на обекта на концесия, за разпореждане с него и на свързаните с него права и
задължения.
1.5. Офертите следва да бъдат съобразени с изискването концесионерът да поеме
изцяло на своя сметка и за свой риск завършването на пристанищния терминал и
въвеждането му в експлоатация, както и неговото последващо управление и поддържане
в експлоатационна годност за срока на концесията.
2. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО
КОНЦЕСИЯТА СТРОИТЕЛСТВО

ВКЛЮЧЕНОТО

В

ПРЕДМЕТА

НА

Включеното в предмета на концесията строителство включва:
Изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за концесиите,
за изграждане (проектиране и изпълнение на строеж) на пристанищен терминал - част
от пристанище за обществен транспорт Русе, на чиято територия ще могат да се
извършват услуги по 117а, ал. 2 и ал. 4, т. 1 , във връзка с чл. 116, ал. 2, т. 1 и т. 2 от
ЗМПВВППРБ и в който са създадени условия за временен престой на кораби и други
плаващи съоръжения в акваторията му, с цел предпазването им от въздействието на
стихийни природни явления т.е. пристанищен терминал със зимовник.
Строителството, следва да бъде изпълнено до 5-та година от влизане в сила на
Концесионния договор.
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2.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ
Концесионерът е длъжен да изработи за своя сметка Генерален план на основание
Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването,
одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен
транспорт.
Одобрения Генерален план е специализиран подробен устройствен план по смисъла
на Закона за устройство на територията - план за регулация и застрояване за
пристанищната територия в който са отразени линии на застрояване и допустими
височини, плътност и интензивност на застрояване и е задължителна основа за
последващо Инвестиционно проектиране на цялото пристанище или на отделни обекти
или подобекти от него.
3.2. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО
КОНЦЕСИЯТА УСЛУГИ

ВКЛЮЧЕНИТЕ

В

ПРЕДМЕТА

НА

Офертите на участниците трябва да отговарят на следните изисквания по отношение
на пристанищните услуги, предоставяни в обекта на концесия:
3.2.1. Услугите включени в предмета на концесията могат да се извършват само от
концесионера, като същия няма право да наема подизпълнители за извършването им;
3.2.2. Пристанищният терминал да притежава удостоверение за експлоатационна
годност като се спазват изискванията и осигуряват условията за удостоверяване на
експлоатационната годност на Терминала за срока на договора след въвеждането на
обекта в експлоатация;
3.2.3. Осигуряване на условия за поддържане в наличност на пристанищните услуги,
предоставяни в Обекта на концесия след пълното му въвеждане в експлоатация, и
осигуряване на непрекъснатост и високо ниво на качеството им;
3.2.4. Извършване на пристанищните услуги само от лице, вписано в регистъра на
пристанищните оператори, воден от Пристанищната власт;
3.2.5. Да притежава или ползва и поддържа през целия Срок на Договора
необходимите технически средства (Пристанищно оборудване и консумативи) –
Активи на КОНЦЕСИОНЕРА, за извършване на пристанищните услуги;
3.2.6. Предоставяне на пристанищните услуги при осигурени и гарантирани
безопасни условия за опазване на живота и здравето на гражданите и на околната среда;
3.2.7. Да наема и поддържа квалифициран персонал за предоставяне на
пристанищните услуги през целия Срок на договора;
3.2.8. Да води отделни счетоводни, аналитични и синтетични сметки за всяка от
пристанищните услуги;
3.2.9. Осигуряване на равен достъп на ползвателите на пристанищни услуги и
недопускане на отказ от предоставяне на пристанищните услуги, както и на
пристанищните услуги от по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, на
основата на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация;
3.2.10. Осигуряване на предварителна информация за ползвателите на пристанищни
услуги за вида, времетраените и цената на услугата;
3.2.11. Извършване на съпътстващи дейности в пристанищния терминал само при
условие, че не пречат и няма да попречат на извършването на пристанищните услуги,
включително на ползването му за осигуряване на временен престой на кораби и други
плаващи съоръжения в акваторията му.
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В концесионният договор са разписани процедурите за оценяване на съответствието
на предоставяните пристанищни услуги с изискванията за качество и наличност на
услугите, както следва:
1. Правото на концедента да осъществява контрол върху изпълнението на
задълженията по договара за концесия, включително чрез право на достъп до Обекта на
концесия по всяко време и чрез получаване от Концесионера на документи и
информация, както и да прилага съответните мерки, предвидени в Концесионния
договор, ако е налице неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на което и да е
задължение на Концесионера, включително да има пълен достъп до Обекта на
концесията до всички активи, документи и данни, притежавани или държани от
Концесионера, свързани с Обекта на концесията и с изпълнението на правата и
задълженията по Концесионния договор, за осъществяване на контролните си
правомощия;
2. Представяне от Концесионера на годишни доклади и отчети относно
изпълнението на задълженията по Концесионния договор.
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РАЗДЕЛ VI
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОНЦЕСИОНЕР И ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА
Условия за участие в Процедурата за определяне на концесионер са посочените в
тази Документация изисквания към икономическите оператори за Оперативен опит и
Икономическо и финансово състояние.
1. ОПЕРАТИВЕН ОПИТ НА УЧАСТНИКА
1.1. Да е експлоатирал (и в момента да експлоатира) поне едно пристанище или
пристанищен терминал с обработени най-малко 40 000 (четиридесет хиляди) тона
товари годишно през периода, от 1 януари 2014 г. до датата на обявлението за
концесията.
1.2. В случай на Консорциум това изискване следва да бъде изпълнено от члена на
консорциума, който е определен като пристанищен оператор или чрез трето лице, така,
както е определено в Документацията за концесията.
1.3. В случай на индивидуален участник това изискване следва да бъде изпълнено
от участника или чрез трето лице така, както е определено в Документацията за
концесията.
1.4. За доказване на съответствие на участника с горните изисквания, всеки от
участниците трябва да представи документ във формата на съответен образец на Опит
в управлението и експлоатацията на пристанище или пристанищен терминал
(Приложение № 4), надлежно попълнен за всеки от проектите, представени от
участника като доказателство. Във връзка с всеки от проектите, за които се предоставя
горепосоченият документ, участниците трябва да приложат удостоверение, получено от
съответния собственик/възложител, с което да потвърдят съдържанието на всеки
съответен образец на Опит в управлението и експлоатацията на пристанище или
пристанищен терминал (Приложение № 4) („Удостоверение за пристанищен проект“).
Удостоверението за пристанищен проект може да бъде под формата на официален или
частен документ. Всяко Удостоверение за пристанищен проект, ако не е на български
език, се придружава от неофициален превод на български език.
1.5. За избягване на съмнение: изразът (лицето) „да е експлоатирал (и в момента
да екплоатира) поне едно пристанище или пристанищен терминал“ означава:
(i)
лицето да е експлоатирало (и в момента да експлоатира) даден
пристанищен терминал, независимо под каква форма (въз основа на лиценз,
концесионен договор, договор за публично-частно партньорство или сходен договор),
или
(ii)
въз основа на договор за експлоатация и управление, съгласно който
пристанищният субект (публичен или частен, включително концесионер) възлага на
такова лице всички дейности и услуги по експлоатация и управление на пристанище
или пристанищен терминал.
2. ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИКА
2.1. За удовлетворяване на изискването за „Икономическо и финансово
състояние” Участникът следва да докаже Обща нетна стойност (така, както е
определена по-долу) както следва:
a)
По отношение на индивидуален участник: Общата нетна стойност да е
равна поне на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева за всяка от последните
3 (три) пълни финансови години;
b)
По отношение на Консорциум: Общата нетна стойност на всички членове
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на консорциума да е равна поне на 5 000 000 (пет милиона) лева за всяка от последните
3 пълни финансови години, като в този случай това изискване се удовлетворява чрез
кумулативната стойност на всички членове на консорциума;
2.2. Участниците (или, в случай че участникът е консорциум, всеки член на
консорциума) удостоверява финансовите възможности за възлагане на концесията чрез
представяне на одитирани финансови отчети, включително отчет за приходите и
разходите, баланс и отчет за паричните потоци за последните 3 (три) пълни финансови
години („Финансови данни"). Ако документите не са на български език, Участникът
трябва да предостави неофициални преводи на български език на извлечения от
документа, съдържащ основните условия на финансовите отчети, както е описано погоре. За частта от календарната година, която не е обхваната от одитираните финансови
отчети до крайния срок за подаване на оферти, участниците (или, в случай че
участникът е консорциум, всеки член на консорциума), представят декларация от
съответния главен финансов директор в свободна форма, потвърждаваща, че
финансовото състояние и Общата нетна стойност на дружеството не са се променили
съществено от края на финансовата година на последния одитиран финансов отчет,
представен със заявлението. Одитираните финансови отчети и декларацията от
съответния главен финансов директор се представят само от лицата, чрез които се
удостоверяват финансовите възможностни за възлагане на концесията (съответния
член/членове на Консорцима, съответното Трето лице/Трети лица и/или комбинация от
двете).
2.3. Ако участникът, или в случай че участникът е консорциум, членът на
консорциума („Субекта“) е лице, включено в юрисдикция, която не изисква
юридическите лица да подготвят одитирани финансови отчети или Субектът няма
одитирани финансови отчети, този субект предоставя финансови отчети, включително
отчет за приходите и разходите, баланс и отчет за паричните потоци за последните 3
(три) пълни финансови години, заедно с декларация от неговия главен финансов
директор, която потвърждава, че Финансовите данни, са верни и точни. За избягване на
съмнение изразът „субектът няма одитирани финансови отчети“ следва да се разбира,
както липсата на законово основание за изготвяне на такива отчети, така и липсата на
такива изготвени отчети, независимо от причината за това и при наличието на законов
основание за това.
2.4. За целите на клауза 2.2. и 2.3. по-горе, в случай че Участникът/Субектът няма
главен финансов директор, декларациите могат да бъдат изгответни от съответното
лице на висша ръководна длъжност, отговорно за управлението на финансовите
действия на Участника/Субекта – включително, но не само проследяване на паричните
потоци и финансово планиране, управление на финансови рискове и финансова
отчетност.
2.5. Общата нетна стойност за целите на този параграф, означава за един Субект
сумата на активите на този субект, минус общите пасиви на Субекта на консолидирана
база, където:
a)
Общите активи се изчисляват като общите консолидирани активи на
този Субект, определени в съответствие с Международните стандарти за финансови
отчети (IFRS) или с друг сходен счетоводен или публичен счетоводен стандарт, който е
допустим в юрисдикцията, в която е установен съответният Субект.
b)
Общите пасиви се изчисляват като общите консолидирани пасиви на
този Субект, определени в съответствие с IFRS или друг сходен счетоводен или
публичен счетоводен стандарт, който е допустим в юрисдикцията, в която е установен
Субектът.
2.6. Изчисленията се извършват:
a)
въз основа на одитираните консолидирани финансови отчети на
26

съответния Субект, надлежно удостоверени от независим сертифициран/регистриран
експерт-счетоводител или одитор, за последната пълна финансова година, за която са
налице одитирани финансови отчети към Крайния срок за подаване на Оферти; или
b)
ако (A) Субектът е установен в юрисдикция, която не изисква одит на
финансовите отчети, и (Б) този Субект не е одитирал финансовите си отчети – въз
основа на неодитираните консолидирани финансови отчети за този Субект, придружени
от декларация от неговия Главен финансов директор, потвърждаваща общите активи и
общите пасиви на Субекта за последната пълна финансова година, за която са налице
такива финансови отчети до Крайния срок за подаване на Оферти.
3. ДОКАЗВАНЕ НА ОПЕРАТИВЕН ОПИТ И ИКОНОМИЧЕСКО И
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ЧРЕЗ ТРЕТО ЛИЦЕ
3.1 Участникът (или, ако Участникът е Консорциум, всеки член на Консорциума)
може да избере да докаже изпълнение на което и да е от изискванията относно
Оперативен опит и/или финансовото и икономическо състояние, посочени в клауза 1
(Оперативен опит на участника) и клауза 2 (Икономическо и финансово състояние на
участника) от настоящия Раздел VI. Условия за участие в процедурата за определяне
на концесионер и възлагане на концесията, чрез възможностите на Трето лице/Трети
лица, както е предвидено в чл. 63 от Закона за концесиите. В такъв случай:
3.2 Участникът следва да представи като част от Заявлението, документи (които
могат да бъдат под формата на споразумения между Участника и съответното Трето
лице или едностранни писмени ангажименти от страна на Третото лице/Третите лица),
доказващи че, в случай на възлагане на Концесията на този Участник, Концесионерът
ще има на разположение възможностите и ресурсите, предоставени от тези Трети лица
при изпълнението на концесионния договор.
3.3 За всяко от Третите лица следва да не са налице основания за изключване,
отсъствието на които се удостоверява чрез съответните Декларации за липса на
основания за изключване съгласно образците (Приложение № 5), посочени в
Документацията.
3.4 Съгласно чл. 63, ал.3 от Закона за концесиите, Третото лице (Третите лица), с
възможностите на което (които) се доказва изпълнението на изискванията за финансово
и икономическо състояние, отговаря солидарно с Концесионера за изпълнението на
концесионния договор съгласно предвиденото в него, като се вземат предвид
характерът и размерът на поетия от Третото лице (Третите лица) ангажимент за
предоставяне на ресурси.
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РАЗДЕЛ VІI
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
1. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА
Критериите за възлагане на концесията и тяхната относителна тежест са:
1.1. Финансово предложение за размер на фиксираната част от годишното
концесионно възнаграждение с относителна тежест 55 на сто;
1.2. Техническо предложение с относителна тежест 45 на сто, включващо:
a) Идеен план за развитие, съдържащ Инвестиционна програма за строителство
и поддържане на пристанищния терминал с график за реализиране на
отделните етапи от инвестиционната програма;
b) Бизнес план;
c) Финансов план.
2. УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА,
КОИТО УДОВЛЕТВОРЯВАТ КРИТЕРИИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
2.1. ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:

ЗА

РАЗМЕР

НА

ГОДИШНОТО

Годишното концесионно възнаграждение се заплаща от КОНЦЕСИОНЕРА на
КОНЦЕДЕНТА след изтичане на гратисния период от 5 (пет) години, считано от датата
на влизане в сила на Договора за концесия.
Задължението на концесионера за годишно концесионно възнаграждение ще
включва фиксирана и променлива част, както следва:
1) фиксирана част в размер на не по-малко от 5 200 лв.;
2) променлива част на годишното концесионно възнаграждение в размер, равен на
2% (два процента) от общия размер на нетните приходи от всички дейности за
текущата година, свързани с ползването на обекта на концесията.
2.2. ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Техническото предложение на Участниците включва следните задължителни части:
a) Идеен план за развитие, съдържащ Инвестиционна програма за строителство и
поддържане на пристанищния терминал с график за реализиране на отделните
етапи от инвестиционната програма;
b) Бизнес план, съдържащ:
 Търговска програма за развитие на товарооборота;
 Програма за качество на услугите, експлоатацията и поддръжката;
c) Финансов план, съдържащ изброените в него елементи.
Идейният план за развитие, Бизнес планът и Финансовият план се предоставят в
съответствие със следните подраздели А, В и С по-долу.
Където е подходящо, Участникът трябва да демонстрира своя опит във всяка област
чрез примери от други пристанища или пристанищни терминали, които управлява,
притежава или притежава дялово участие в тях.
28

A. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИДЕЙНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Идейният план за развитие трябва да бъде достатъчно подробен, за да се установи
неговата валидност, цялостно описание на начина, по който Участникът предлага да
инвестира в довършване на строителството и развитието на Пристанищния терминал,
както следва:
Строителството включва изграждане (проектиране и изпълнение на строеж) на
пристанищен терминал - част от пристанище за обществен транспорт Русе, на чиято
територия ще могат да се извършват услуги по чл. 117а, ал. 2 и ал. 4, т. 1, във връзка с
чл. 116, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗМПВВППРБ и в който са създадени условия за временен
престой на кораби и други плаващи съоръжения в акваторията му, с цел предпазването
им от въздействието на стихийни природни явления т.е. пристанищен терминал със
зимовник.
В тази връзка и окончателната оперативната акватория на пристанищния
терминал ще бъде определена при завършване на строителството и след
процедиране на Генерален план за пристанището.
Строителството, както е описано по-горе, следва да бъде изпълнено до 5-та
година от влизане в сила на Концесионния договор.
1. Идейният план за развитие трябва да включва подробна инвестиционна програма
за строителство и поддържане на пристанищния терминал с график за реализиране на
отделните етапи от инвестиционната програма. Инвестиционната програма се изработва
по размер и по направления за целия срок на концесията.
2. Размерът на инвестициите за целия срок на концесията не може да бъде по-малък
от 2 848 000 (два милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди) лева без ДДС за
обекта на концесията. Инвестициите следва да бъдат насочени задължително в следните
основни направления за строителство, рехабилитация, поддържане и закупуване на
активи:
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
1.
2.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6
3.2.7.

Изработване на Генерален план за Пристанищен терминал със зимовникРусе
Инвестиции за изграждане (проектиране и изпълнение на строеж) на
пристанищен терминал - част от пристанище за обществен транспорт - Русе, в
който са създадени условия и за временен престой на кораби и други плаващи
съоръжения в акваторията му, с цел предпазването им от въздействието на
стихийни природни явления т.е. пристанищен терминал със зимовник
Рехабилитация, поддържане и закупуване на активи
В АКТИВИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА:
Рехабилитация и изграждане на ограда
Рехабилитация и закупуване на боларди и отбивачки
Рехабилитация на вътрешно пристанищни пътища
Рехабилитация на открити складови площи
Реконструкция и модернизация кабелна мрежа ниско напрежение и външно
осветление
Рехабилитация на водопровод и канализация
Строителство, доставка, рехабилитация и реконструкция на сгради и
съоръжения свързани с административно битови, ремонтно обслужващи и
други спомагателни дейности – периодично
В АКТИВИ, СОБСТВЕНОСТ НА КОНЦЕСИОНЕРА:
Закупуване и основни ремонти на ново и употребявано технологично
оборудване
Закупуване и монтаж на автокантар
Изграждане и ремонт система за охрана и видео наблюдение
Геоложки проучвания, контролни измервания на изградената реперна мрежа
Програма за привеждане в съответствие с изискванията на околната и
работна среда и последващ мониторинг
Допълнителни нови дълготрайни материални активи, свързани с дейността периодично
Въвеждане на система по ISO и програмни продукти, обезпечаващи
дейностите в пристанищния терминал.

2. Предложението за инвестиции следва да бъде съобразено с:
2.1. Изпълнените по одобрените инвестиционни проекти до момента СМР,
действащото разрешение за строеж и възможността за актуализация на
инвестиционните проекти регламентирана в ЗУТ;
2.2. Необходимостта при въвеждането на обекта в експлоатация и неговата
последваща поддръжка да има процедиран Генерален план на основание Наредба № 10
от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението
на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт. Одобреният
Генерален план е специализиран подробен устройствен план по смисъла на Закона за
устройство на територията - план за регулация и застрояване за пристанищната
територия в който са отразени линии на застрояване и допустими височини, плътност и
интензивност на застрояване
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3. В инвестиционната програма могат да бъдат включвани разходи за проучване и
проектиране: т.н. изследване на геоложката структура, почвения строеж и др.,
необходими за изготвяне на инвестиционни проекти, екологични оценки, Доклади по
ОВОС и др. проектни документи, за събаряне на сгради и разчистване на терени и др.
разходи, необходими за реализиране на инвестиционната програма;
4. Разходите по инвестиционната програма следва да бъдат посочени отделно за
извършване на пристанищни услуги по обработка на товари и отделно за извършването
на морско-технически услуги (швартоване, снабдяване на корабите с електроенергия,
вода и др.), за които е необходимо ползване на пристанищна територия и/или
пристанищни съоръжения.
5. Заложените разходи в инвестиционната програма следва да бъдат изчислени по
действащи в момента цени и посочени в лева, без отчитане на инфлация.
6. В случай, че Участникът разполага с налично техническо и/или технологично
оборудване, е необходимо да представи подробна информация за годината на
производство и техническите им параметри, и валидна оценка към датата на подаване
на офертата за техническото им състояние и балансовата им стойност към последната
приключила финансова година, и/или пазарната им стойност, определена от независим
лицензиран оценител.
При непредставяне на такава информация и/или оценка Комисията няма да оценява
предложения за инвестиции от собствено оборудване на Участника.
7. Инвестиционни разходи за извършването на съпътстващи дейности не могат да
се включват в предложената инвестиционна програма. Комисията няма да оценява
инвестиции за извършване на съпътстващи дейности.
8. При изготвяне на разчетите за необходимите средства за поддръжка на терминала
в експлоатационна годност следва да се има предвид, че разходите за поддържане на
дълбочините в обхвата на пристанищните кранове и в зоната за маневриране и
подходните канали към терминала – за сметка на държавата чрез Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура”. За сметка на държавата ще бъде и поддържането на
необходимите дълбочини в обхвата на оперативната акватория на пристанищния
терминал.
9. Относно графика за реализиране на отделните етапи на инвестиционната
програма:
9.1. Календарният график се изработва по направления за извършването на
инвестициите.
9.2. Графикът следва да предвижда извършването на основните мероприятия по
изпълнение на инвестиционната програма за целия срок на концесията.
9.3. Строителството следва да бъде изпълнено най-късно до 5-та година от влизане
в сила на концесионния договор.
Б. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БИЗНЕС ПЛАНА
Бизнес планът трябва да предоставя, достатъчно подробно, за установяване на
неговата валидност, цялостно описание на начина, по който Участникът предлага да
управлява, да извършва дейности, да предоставя услуги и да експлоатира
31

Пристанищния терминал. Той съдържа следните елементи, свързани с управлението и
експлоатацията на Терминала за целия срок на Концесионния договор:
1. Търговска програма за развитие на товарооборота:
1.1. Търговската програма следва да включва прогноза за очаквания годишен
товарооборот за срока на концесията.
1.2. Товарооборотът следва да бъде разработен по видове товари. Предлаганите за
обработка видове товари следва да бъдат съобразени с нормативните изисквания за
тяхната обработка.
1.3. Търговската програма може да включва и предложения за извършването на
морско-технически услуги (швартоване, снабдяване на корабите с електроенергия, вода
и др.), за които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни
съоръжения. В този случай производствената програма следва да бъде разработена
поотделно за всяка предлагана морско-техническата услуга (швартоване, снабдяване на
корабите с електроенергия, вода и др.), която Участникът предлага да извършва на
пристанищния терминал.
1.4. Търговската програма може да включва и предложения за извършване на
съпътстващи дейности. В този случай производствената програма следва да определя
зоната, в рамките на пристанищната територия, в която ще се извършва съпътстващата
дейност и вида на дейността. Участникът има право да прави предложения и след
подписване на концесионния договор при условия и по ред, определени в него.
2. Програма за качество на услугите, експлоатация и поддръжка, която включва
описание най-малко, но не само, на следните елементи:
2.1. Общата стратегия на Участника за разработване и предоставяне на качество на
пристанищните услуги и услуги по поддръжка.
2.2. Предложената система за управление на активите, с която се гарантира, че
оборудването и съоръженията на Терминала са надлежно поддържани, подновявани или
ремонтирани в съответствие с най-добрите практики в сектора и полезния живот на
оборудването и съоръженията.
2.3. Процедури на съгласуване на действията по управление и поддържане на
терминала с пристанищната власт и другите компетентни органи.
2.4. Организационно-управленски план, съдържащ вътрешната структура и
организация на дейностите по концесията с определяне на конкретни мерки за
постигане на ефективност на организацията на работа на пристанищния терминал
2.5. Програма за безопасност и сигурност, която включва конкретни мероприятия
за осигуряване изпълнението на специалните изисквания на действащата нормативна
уредба относно сигурността и безопасността на пристанищата, в това число концепция
за вътрешен мониторинг и контрол, авариен план, планове по сигурност на територията
и около територията на пристанищния терминал, за опазване на националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
2.6. Необходимата организация за осигуряване на възможност и условия за
безопасен временен престой на кораби и други плаващи съоръжения в акваторията му,
с цел предпазването им от въздействието на стихийни природни явления, съгласно
Раздел Х от Наредба № 7 от 23.05.2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой
на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на
кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка
на кораба с брега.
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С. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ПЛАН
Приема се, че финансирането не е възможно да бъде напълно и безусловно
гарантирано и осигурено към Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти.
1. Финансовият план предоставя, достатъчно подробно за установяване на неговата
валидност, изчерпателно описание на начина, по който Участникът предлага
финансиране на Идейния план за развитие.
2. Финансовият план представя източници на финансиране на предложената от
него инвестиционна програма чрез използване на най-ефективните и налични
източници на капитал, така че финансовото въздействие върху потребителите на
пристанищни услуги. По-конкретно, Участникът трябва да предостави:
2.1. Описание на евентуалните източници на финансиране (като собствен капитал,
заеми от акционери/съдружници и външни кредити); и
2.2. Индикация за график и наличност на средства и подкрепа на кредитни и
финансови институции с очертани основни параметри, например лихвени проценти,
плащане на главница, основни задължения, изисквания към резерв, клаузи за
неизпълнение, гаранции и др.
3. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Финансовото предложение се състои от количествена част, която се оценява в
съответствие с посоченото по-долу в б. „А“.
Техническото предложение се оценява в съответствие с посоченото по-долу б. „В“.
Офертите ще получат обща оценка и класиране въз основа на оценяването на
Финансовото предложение и Техническото предложение.
Общото оценяване на всяка Оферта се получава от сумата на претеглените общи
оценки за всеки критерий със съответните тегла и съгласно следната формула:
ООi= 55% * ОФПi + 45% * ОТП i
Където:
“ООi” е общата оценка на Предложението на Участник “i”;
“ОФПi” е оценката на Финансовото предложение на Участник “i”;
“ОТПi” е оценката на Техническото предложение на Участник “i” (Р1, Р2 и Р3).
Концесията ще бъде възложена на Участника, подал Предложение с най-висока
обща оценка.
A. Оценка на Финансовото предложение:
Предложенията на участниците по критерий „размер на фиксирана част от
годишното концесионно възнаграждение“ се оценява по следната формула:
ФКВ𝐢
ОФПi = (
) ∗ 100
ФКВ𝐦𝐚𝐱
Където:
“ОФПi” е оценката на Финансовото предложение на Участник “i”;
“ФКВi” e фиксираната част от концесионното възнаграждение, предложена от
Участник “i”; и
“ФКВmax” е най-високия размер на фиксираната част от концесионното
възнаграждение, предложен в откритата процедура.
B. Оценка на Техническото предложение: (Р1, Р2 и Р3)
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Оценката на Техническото предложение ще се основава на скала от 100 точки.
Оценяването на Техническото предложение се разделя на следните Компоненти и Основни
критерии:
Компонент

Получени
точки

Основни критерии

Съответствие на Идейния план за развитие с
изискванията и условията на Раздел VII точка 2.2, буква
“А” от тази Документация;
 Съгласуваност на представения Идеен план за
развитие с Финансовото предложение, Бизнес план и
План за финансиране;
 Съответствие на представения Идеен план за развитие
с условията на проекта на Концесионен договор,
Идеен план за
 Очаквани
нива на изпълнение, свързани с
0 до 55
развитие (Р1)
предложените инвестиционна програма и инвестиционни
проекти по отношение на:
(a)
Функционалност
на
предложената
инвестиционна програма и инвестиционни разходи;
(b)
Осигуряване на качество на пристанищните
услуги;
(c)
Осигуряване на надеждност, достъпност,
поддръжка, безопасност, сигурност, здраве и околна
среда.
 Съответствие с изискванията и условията на Раздел VII
точка 2.2, буква “Б” от тази Документация.
 Съгласуваност на представения Бизнес план с
Финансовото предложение на участника, предложения
Идеен план за развитие и Плана за финансиране.
 Съответствие с условията на проекта на Концесионен
договор.
Бизнес план (Р2)
0 до 30
 Представено изложение на прилаганите в Бизнес плана
допускания.
 Очаквано изпълнение на Търговската програма за
развитие на товарооборота и Програма за качество на
услугите, експлоатацията и поддръжката в Бизнес плана.
 Описание на организацията, мерките и дейностите в
предложената Програма за безопасност и сигурност
 Съответствие с изискванията и условията на Раздел VII
точка 2.2, буква “С” от тази Документация.
 Съгласуваност на представения План за финансиране с
Финансовото предложение, Идейния план за развитие
План за
и Бизнес плана
0 до 15
финансиране (Р3)
 Съответствие с условията на проекта на Концесионен
договор
 Стратегия и подход за гарантиране на ангажираността
на източниците за финансиране на предложения
Финансов план
Максималният брой точки, който може да се получи за оценка на Техническото
предложение е 100 точки.
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За всяка Качествена разработка от Техническото предложение:
1. На Участника се присъжда максималният брой точки, предвиден за оценка на
Качествената разработка по всеки Компонент, въз основа на всеки Основен критерии,
когато предложението:
(а) съответства напълно на изискванията на документацията за концесията, както и
на приложимата нормативна уредба;
(б) съдържа всички изискуеми мерки и елементи и предвижда осъществяването на
всички дейности, предвидени по всеки определен Основен критерий от всеки
Компонент и е съобразено напълно с всички указания на документацията за концесията,
относно изработването на предложението;
(в) съдържа ясно и детайлно описание на действията и мерките, които ще бъдат
предприети от Участника за изпълнение на заложените цели;
(г) съдържа мотивирано и обосновано описание на взаимовръзките и
последователността на отделните действия и мерки;
(д) налице е изчерпателно обосноваване на всички ключови аспекти при
осъществяване на целите на Концесията, чрез съответния Основен критерий от всеки
Компонент чрез предложените мерки, съгласно условията на проекта на Договора за
концесия и приложимите законови изисквания;
(е) налице са пълна обвързаност и съответствие между предвидените действия и
мерките, предложени по всички Основни критерии и Компоненти, предмет на оценка.
2. На Участника се присъждат 75% (седемдесет и пет на сто) от максималния
брой точки, предвиден за оценка на Качествените разработки по всеки Компонент, въз
основа на всеки Основен критерии, когато предложението:
(а) съответства в значителна степен на изискванията на документацията за
концесията, както и на приложимата нормативна уредба;
(б)съдържа всички изискуеми мерки и елементи и предвижда осъществяването на
всички дейности, предвидени по всеки определен Основен критерий от всеки
Компонент и е съобразено в значителна степен с всички указания, относно
изработването на предложението, посочени в документацията за концесията;
(в) съдържа ясно описание на действията и мерките, които ще бъдат предприети от
Участника за изпълнение на заложените цели;
(г) налице е взаимна обвързаност и съответствие между предвидените действия и
мерките, предложени по всички Основни критерии и Компоненти, предмет на оценка.
3. На Участника се присъждат 50% (петдесет на сто) от максималния брой
точки, предвиден за оценка на Качествените разработки по даден критерий или всеки
Компонент, въз основа на всеки Основен критерии, когато предложението:
(а) съответства частично на изискванията на документацията за концесията, както
и на приложимата нормативна уредба;
(б) съдържа мерки и елементи и предлага осъществяването на дейности, предвидени
по определен Основен критерий или Компонент и е съобразено с дадените
задължителни указания, относно изработването на предложението, посочени в
документацията за концесията;
(в) съдържа описание на действията и мерките, които ще бъдат предприети от
Участника за изпълнение на заложените критерии.

В горепосочените критерии:
„Ясно” – следва да се разбира като обвързано с недвусмислени логически връзки;
последователно, добре структурирано;
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„Детайлно” – следва да се разбира като подробно, изчерпателно, обстоятелствено,
обстойно и в детайли.
4. В случай, че Техническо предложение получи поне 1 (една) [оценка] „0“ по
Разработките по някои от компонентите на P1, P2 и Р3 по-горе, съответната Оферта ще
бъде отхвърлена и съответният Участник се отстранява от участие.
5. В случай че има само един допуснат Участник, се спазват следните принципи:

(a) Комисията оценява Офертата за съответствието ѝ с всеки един критериите за
възлагане и методиката за оценка на офертите, както и за спазване на всички изисквания
в Документацията за Концесията.
(б) В случай че Комисията констатира несъответствие с изискванията на
Документацията за Концесията, предлага на Концедента прекратяване на Процедурата
за определяне на концесионер и възлагане на концесия на основание чл. 117, ал. 1, т. 2
от Закона за концесиите.
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РАЗДЕЛ VIII
ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО И ОФЕРТАТА
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1.1. Всеки Участник подава Заявление и Оферта, изготвени съгласно приложените
към настоящата Документация образци. Офертата се състои от Предложение и
Обвързващо Предложение.
1.2. Всички ставки, цени, приблизителни оценки за разходи и/или други парични
стойности, свързани с оборудването и услугите, заявени в Заявлението и Офертата,
следва да бъдат в лева.
1.3. Заявлението и Офертата, както и свързаните с тях документи, разменяни между
Участника и Комисията и/или Концедента, следва да бъдат в писмена форма на
български език. В случай на английски или друг език, тези документи трябва да
включват и неофициален превод на български език, освен ако официален превод се
изисква изрично съгласно тази Документация за Концесията. В случай на противоречие,
предимство има българският език.
1.4. Заявленията и Офертите следва да бъдат валидни за срок от 360 (триста и
шестдесет) календарни дни след Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти.
1.4.1. Към заявленията, участниците прилагат документ за гаранция за участие оригинал на банкова гаранция, в размер на 6 700 лв., със срок на валидност не по-малко
от 360 дни или заверено копие на документа за внесен депозит. Гаранцията за участие
трябва да е под формата на независима, безусловна и неотменима банкова гаранция,
платима при първо поискване, издадена от първокласна банка. Гаранцията за участие се
представя по образец, съгласно Приложение № 13 от Документацията (Гаранция за
участие);
1.5. Заявлението и Офертата се подписват от законния представител на Участника,
от законния представител на Водещия член на Участника, определен да представлява
Консорциума при участие на Група от икономически оператори, или от лице,
упълномощено с Писмено пълномощно, надлежно нотариално заверено (и, ако е
издадено извън България, удостоверено с апостил или надлежно легализирано), което
да посочва, че лицето (лицата), които подписват от името на Участника или, ако той е
Консорциум, от името на Водещия член на Консорциума, има (имат) пълномощията:
a) да подпише Заявлението, Обвързващото предложение и Предложението;
b)
да поеме ангажимента, че Заявлението и Офертата остават обвързващи за
Участника за целия Срок на валидност на Офертата, и
c)
да представлява Участника във връзка с Процедурата за определяне на
концесионер и възлагане на Концесия през целия Срок на валидност на Офертата и за
подписване на Концесионния договор.
1.6. Преди изтичане на първоначалния Срок на валидност на Офертата,
Концедентът може да поиска от Участниците да удължат срока на валидност за
конкретен допълнителен период. Участникът може да откаже да се съобрази с това
искане. При такъв отказ Участникът ще бъде отстранен от Процедурата за определяне
на концесионер и възлагане на Концесия, като внесената от него гаранция за участие
подлежи на връщане от Концедента.
2. ФОРМАТ И ПОДПИСВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО И ОФЕРТАТА
2.1. Заявлението и Предложението се подават на отделни, електронни носители
(например USB флаш памет или CDRom или DVD, „Електронен носител") под
формата на електронен или машинно четим документ, подписан с електронен подпис
от представляващото Участника лице. Обвързващото предложение се представя на
хартиен носител в оригинал и две копия.
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2.2. Когато документите по клауза 2.1. не се подават от законния представител на
Участника, а от упълномощено лице, пълномощното следва да се представи на хартиен
носител, в съответствие с изискването на т. 1.5 „Общи изисквания“.
2.3. Електронният носител по 2.1. съдържа също и електронни образи на
документите (напр. във формат PDF), доказващи фактите и обстоятелствата, посочени
от Участника. Електронният образ трябва да е направен със сканиращо устройство във
форма и начин, позволяващи разчитането му. Пълното и точно съответствие на снетия
електронен образ със сканирания документ се удостоверява с електронен подпис.
Електронният носител, съдържащ Предложението, включва и електронен образ на
Обвързващото предложение.
3. ЗАПЕЧАТВАНЕ И НАДПИСВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО И ОФЕРТАТА
3.1. Заявлението и Офертата включват следните пликове и документи:
3.1.1. Първи плик, с надпис "Заявление", на който са посочени наименованието на
Концесията, името/наименованието, пощенският адрес и адресът на електронна поща
на Участника, съдържа два Електронни носителя и парола за достъп до съхранените в
тях файлове. Всеки Електронен носител съдържа следните документи:
(a) Заявление съгласно приложения Образец – Заявление (Приложение №
6) и съответни приложения, които са част от Заявлението, надлежно попълнено и
подписано от Участника (или ако Участникът е Консорциум – от Водещия член на
Консорциума);
(b) Писмено пълномощно, когата Заявлението и Офертата са подписани от
упълномощено лице при спазване на изискванията на т. 2.2 от Раздел VIII по-горе;
(c) Документи за Консорциум (или за избраната от икономическите
оператори друга форма на сдружаване) – включително, но не само Договор за
консорциум, документи за идентификация на членовете на Консорциума, от които да
са видни: факта на учредяването/съществуването, вписването на дружество в
търговски регистър (ако е приложимо), лицата, които с действията си могат да
задължават съответните членове на Консорциума и данни за представителната им
власт.
(d) Документи, доказващи съответствието с изискването за Оперативен
опит в експлоатация на пристанище или пристанищен терминал;
(e) Документи, доказващи съответствието с изискването за Финансово и
икономическо състояние;
(f) Доказателства, че Участникът ще има на разположение за целия срок на
концесията ресурсите на Трети лица, посочени от него за доказване на съответствието
с условията за участие;
(g) Доказателства на основание чл. 60, ал. 4 от ЗК за неприлагане на
основанията за изключване по чл. 60, ал. 2 от ЗК.
3.1.2. Втори плик, с надпис „Оферта – Обвързващо предложение“, на който са
посочени наименованието на Концесията, името/наименованието, пощенският адрес и
адресът на електронна поща на Участника съдържа един оригинал и две копия на
хартиен носител на Обвързващото предложение, които се изготвят, като се използва
приложения образец Обвързващо предложение (Приложение № 8);
3.1.3. Трети плик, с надпис „Оферта – Предложение“, на който са посочени
наименованието на Концесията, името/наименованието, пощенският адрес и адресът
на електронна поща на Участника, съдържа два Електронни носителя и парола за
достъп до съхранените в тях файлове. Всеки Електронен носител съдържа следните
документи:
(a) Предложение, съставено съгласно образец на Предложение (Приложение № 7),
надлежно попълнено и подписано от Участника (или, ако Участникът е Консорциум,
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от неговия Водещ член);
(b) Съответни приложения към Предложението, надлежно попълнени и
подписани от Участника (или, ако Участникът е Консорциум, от неговия Водещ член),
а именно:
(i) Декларация относно произход на средствата, съгласно Закона за мерките срещу
изпирането на пари и в съответствие с образеца – Приложение № 9;
(ii) Списък на Поверителна информация, ако има такава, в съответствие с образеца
– Приложение № 10.
3.2. Трите плика, описани в т. 3.1, трябва да бъдат поставени в един общ плик.
3.3. Външният и вътрешните пликове трябва:
3.3.1. да бъдат адресирани до Концедента на адреса, посочен в Обявлението за
откриване на процедурата;
3.3.2. да носят следната идентификация: „ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА –
ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР И ВЪЗЛАГАНЕ НА
КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА “ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ СЪС
ЗИМОВНИК-РУСЕ, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ РУСЕ;
3.3.3. да съдържат име, адрес и електронен адрес на Участника.
3.4. Ако външният плик не е запечатан и надписан така, както е указано по-горе,
Комисията не приема Заявлението и Офертата.
4. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ОФЕРТИ
4.1. Заявлението и Офертата трябва да бъдат получени от Комисията в мястото,
посочено в Офертния информационен лист (Приложение № 11 на или преди датата,
времето и мястото, посочени в Обявлението за концесия („Краен срок за подаване на
Заявления и Оферти“).
4.2. Участниците трябва да подадат своите Заявления и Оферти, като ползват едно
от следните средства:
a) пощенска услуга или
b) връчване на ръка срещу подпис, за удостоверяване на датата, часа и лицето,
на когото са предадени документите. В този случай лицето, подаващо Заявлението и
Офертата на ръка, подава отделно оригинал на пълномощно на български език,
доказващо правото да представлява Участника за целите на подаване на Заявлението и
Офертата пред Концедента. За посоченото по- горе пълномощно не се изисква
нотариална заверка или легализация/Апостил. Ако пълномощното е издадено на
английски или на друг език, към него следва да бъде приложен неофициален превод на
български език.
4.3. В степента, в която е позволено от Закона за концесиите, Концедентът може да
удължи Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти, като одобри и публикува
Обявление за поправка, в който случай Крайният срок за подаване на Заявления и
Оферти следва да бъде съответно удължен до дата, която е най-малко седем (7) дни след
първоначалния Краен срок за подаване на Заявления и Оферти, а правата и
задълженията на Участниците и на Концедента следва да се тълкуват съответно.
4.4. Заявления и Оферти, получени от Концедента след Крайния срок за подаване
на Заявления и Оферти или подадени в плик, който не е запечатан или не е оформен в
съответствие с Клауза 3 (Запечатване и надписване на Заявлението и Офертата) и
изискванията, предвидени в чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от Закона за концесиите, не се приемат
и се връщат неотворени на Участника.
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5. ИЗМЕНЕНИЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО И ОФЕРТАТА ПРЕДИ
КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ОФЕРТИ
5.1. Изменение на Заявлението и Офертата
a) Участникът може да измени своите Заявление и Оферта след подаването им,
при условие че Комисията е получила писмено уведомление за изменението преди
Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти. След този краен срок Участниците
не могат да правят изменения в своите Заявления и Оферти.
b) Уведомлението за изменение от Участника трябва да бъде изготвено,
запечатано, надписано и подадено в съответствие с формата, запечатването и
надписването, описани в Клаузи 2 (Формат и подписване на Заявлението и
Офертата) и 3 (Запечатване и надписване на Заявлението и Офертата), да бъде ясно
обозначено като такова, във външен плик, надлежно надписан „ЗАЯВЛЕНИЕ И
ОФЕРТА – ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР И ВЪЗЛАГАНЕ НА
КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ СЪС
ЗИМОВНИК-РУСЕ, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ РУСЕ,
ИЗМЕНЕНИЕ – ОРИГИНАЛ / ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА – ПРОЦЕДУРА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР И ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА
СТРОИТЕЛСТВО НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ СЪС ЗИМОВНИК-РУСЕ, ЧАСТ
ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ РУСЕ“, ИЗМЕНЕНИЕ – КОПИЯ".
c) По преценка на Участника изменението може да бъде подадено като
допълнение или изменение на част от подаденото Заявление и Оферта или изцяло да
замени подадените Заявление и Оферта.
5.2. Оттегляне на Заявлението и Офертата
a) Участник, който желае да оттегли своите Заявление и Оферта, трябва да
уведоми Комисията в писмен вид преди Крайния срок за подаване на Заявления и
Оферти. Уведомлението за оттеглянето следва да бъде:
(i)
изпратено до Комисията в деловодството на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, и
(ii)
обозначено със следния надпис: „ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА –
ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР И ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ
ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ СЪС ЗИМОВНИК-РУСЕ,
ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ РУСЕ“.
b) Участникът, който е оттеглил своите Заявление и Оферта, може да ги получи
на място в деловодството на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията най-късно 20 (двадесет) дни след Крайния срок за подаване
на Заявления и Оферти. В случай че Участникът не се яви да получи Заявлението и
Офертата в горепосочения срок, Комисията има право да унищожи или да запази
Заявлението и Офертата, без да носи никаква отговорност.
6. ПРАВА НА КОНЦЕДЕНТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР
По всяко време на провеждане на Процедурата за определяне на Концесионер и
до степента, в която това е позволено от Българското законодателство, Концедентът
може да реши:
a) да прекрати Процедурата за определяне на концесионер в съответствие с чл.
117 от Закона за концесиите по всяко време и да отхвърли всички Заявления и Оферти,
или да реши да проведе нова или повторна Процедура за определяне на концесионер и
възлагане на Концесия. В случай на прекратяване на Процедурата за определяне на
концесионер и възлагане на Концесия, Концедентът уведомява Икономическите
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оператори, или според случая, Участниците, в рамките на седем (7) дни от вземането на
решение за прекратяване, за причините за прекратяването на Процедурата за
определяне на концесионер.
b) да удължи всеки период от време или да промени всеки краен срок, без това
да включва неговото намаляване при спазване на приложимите разпоредби от Закона за
концесиите; и/или
c) да приеме, допусне до участие, разгледа и оцени или да отстрани от участие
или не допусне до оценка които и да са от Заявленията и Офертите, в съответствие с
правилата за оценка на Заявления и Оферти, изложени в настоящата Документация за
Концесията и/или съгласно Закона за концесиите;
като всичко това се извършва без каквато и да било отговорност към засегнатите
Икономически оператори или Участници, според случая.
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РАЗДЕЛ IX
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА И ПЛАНИРАН СРОК ЗА НЕЙНОТО
ПРИКЛЮЧВАНЕ
9.1. Провеждането на Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на
концесията включва етапи и техния планиран срок, съгласно Приложение № 11 от
Документацията.
9.2. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО И ОФЕРТАТА
Комисията разглежда всеки комплект Заявление и Оферта в съответствие с
процедурата по-долу.
9.2.1. Отваряне на Заявленията
(a)
На датата, в часа и на мястото, посочени в Обявлението за концесия,
Комисията в закрито заседание отваря получените в срок Заявления в хронологичния
ред на получаването им (започвайки от най-рано подадените), извършва проверка за
съответствие съгласно предвиденото по-долу в Клауза 9.2.2 (Разглеждане на
Заявленията и проверка за съответствие) и Клауза 9.2.3. (Нередовности в
Заявленията) и извършва действия по допускане на Участниците съгласно
предвиденото в Клауза 9.2.4 (Допускане и отстраняване от участие на Участници).
(b)
Външните пликове, надписани с „Оттегляне“, се отварят първи и се
прочита името на Участника. Заявленията и Офертите, за които са били внесени
уведомления за оттегляне, се отхвърлят и не се отварят. Комисията регистрира и
отхвърля и Заявленията и Офертите, подадени след Крайния срок за подаване на
Заявления и Оферти.
(c)
Комисията отваря останалите Заявления и проверява дали те отговарят
на изискванията за Запечатване и надписване на Заявлението и Офертата. Когато
има подадено Уведомление за изменение, първо се отваря първначално подаденият
плик и след това изменението.
(d)
Комисията пристъпва към отваряне на Заявленията, дори ако е подаден
само един пакет Заявление и Оферта в Процедурата за определяне на концесионер и
възлагане на Концесия.
(e)
Комисията съставя протокол за отварянето на Заявленията и за
извършените действия по допускане на участниците.
9.2.2. Разглеждане на Заявленията и проверка за съответствие
В закритото заседание по Клауза 9.2.1, буква “а” Комисията отваря и
извършва подробно разглеждане на всяко Заявление, за да определи дали то
съответства по същество на изискванията, заложени в Документацията за Концесията
и в Закона за концесиите.
(b)
Участникът се допуска до участие в Процедурата за определяне на
концесионер и възлагане на Концесия след извършена от Комисията проверка относно:
(i)
наличието на основания за изключване съгласно Клауза 4 (Основания за
изключване на Участници) на Раздел IV (Общи правила на процедурата за определяне
на концесионер) за Участника и за Подизпълнители и Трети лица, когато такива са
посочени в Заявлението; и
(ii)
изпълнението на всички други условия за участие съгласно
Документацията за Концесията по отношение на Участника и, ако е приложимо, за
посочените в Заявлението Подизпълнители.
(a)
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9.2.3. Нередовности в Заявленията
(a)
При установяване на евентуална нередовност в Заявлението, като
непредставяне на документи, несъответствие с условията за участие и/или друга
нередовност или непълнота, включително фактическа грешка, Комисията уведомява
за това съответния Участник.
(b)
Участникът трябва да отстрани нередовностите в срок до 5 (пет) работни
дни от уведомлението от страна на Комисията.
(c)
Ако нередовността се състои в несъответствие с условията за участие,
Участникът може, в съответствие с изискванията на Комисията, да замени представени
документи или да представи нови такива, с които Участникът смята, че ще осигури
съответствие с условията за участие.
(d)
Когато периодът между уведомяването за нередовност по Клауза
9.2.3.(b) и крайния срок, определен в Клауза 9.2.6.(а) за отваряне на Офертите, е пократък от осем (8) Работни дни, Комисията определя нов краен срок за отваряне на
Офертите. Комисията удължава крайния срок за отваряне на Офертите и по своя
преценка, ако счете, че има нужда от време за проверка на обстоятелствата,
декларирани в Заявленията.
(e)
Комисията уведомява всички Участници, за удължаване на срока за
отварянето на Офертите
(f)
При извършване на действията по Клауза 9.2.3 Комисията и Участниците
трябва да спазват разпоредбите на чл. 97 и чл. 98 от Закона за концесиите.

9.2.4. Допускане и отстраняване от участие на Участници
Ако по реда на Клауза 9.2.2 (Разглеждане на Заявленията и проверка за
съответствие) и прилагане на реда, посочен в Клауза 9.2.3. (Нередовности в
Заявленията) бъде установено, че Заявлението не съответства в пълна степен на
изискванията, съответният Участник се отстранява от участие, решението за
отстраняване от участие се съобщава в деня на отваряне на Офертите и не подлежи на
самостоятелно обжалване. Неотвореното Обвързващо предложение и Предложението
се връщат на Участника, като му се предоставят за получаване на Заявленията и
Офертите.
(b)
Участниците, чиито Заявления съответстват на изискванията съгласно
Клауза 9.2.2 (Разглеждане на Заявленията и проверка за съответствие), се допускат
от Комисията до оценка на Офертите и се обявяват за Допуснати участници.
(c)
С приключване на действията по допускане на участниците Комисията
закрива заседанието, произнася се с мотивирано решение, с което съгласно
предвиденото в чл. 96 от Закона за концесиите отстранява от участие недопуснатите
Участници и допуска разглеждане на Офертите на неостранените Участници, и в
предприема всички останали действия, предвидени в чл. 99 от Закона за концесиите.
(d)
Комисията изготвя протоколи за всички проведени по време на
Процедурата за определяне на Концесионер и възлагане на Концесия заседания в
съответствие със Закона за концесиите. Комисията може да реши да продължи дадено
заседание за следващите работни дни без ограничение, ако съответните извършвани
действия не могат да бъдат приключени за един ден.
(a)

43

9.2.5. Отваряне на Офертите
След приключване на действията по допускане на участниците Комисията в
открито заседание и в съответствие с чл.100-103 от Закона за концесиите отваря и
оценява Офертите, съдържащи Обвързващите предложения и Предложенията.
9.2.6. Обвързващи предложения
(a)
Откритото заседание за отваряне на Офертите и съответно
Обвързващите предложения се провежда на датата, в часа и на мястото, посочени в
Обявлението, ако няма отлагане съгласно Клауза 9.2.3.(d).
(b)
По време на това открито заседание Комисията първо съобщава
решението, с което е приключила действията по допускането на участниците.
(c)
След съобщаване на решението съгласно Клауза 9.2.6.(b), Комисията
отваря и прочита Обвързващите предложения, съдържащи се в допуснатите за
разглеждане Оферти по реда на завеждане на Офертите във входящия регистър.
(d)
Обвързващите предложения се прочитат от член на Комисията и се
подписват на всяка страница от член на Комисията. При поискване от Представител на
Участник, той/тя има право да подпише на всяка страница всяко Обвързващо
предложение. След това Комисията приключва откритото заседание.

9.2.7. Отваряне и оценка на Предложенията
След приключване на откритото заседание съгласно Клауза 9.2.6. (а), Комисията
провежда едно или повече закрити заседания за отваряне на Предложенията,
разглеждане и оценка на Офертите и за класиране на участниците в съответствие с чл.
101 от Закона за концесиите.
(a)
Комисията определя дали Обвързващите предложения, отворени по
време на откритото заседание съгласно Клауза 9.2.6 (Обвързващи предложения), и
Предложенията съответстват по същество на изискванията, заложени в
Документацията за Концесията и в Закона за концесиите.
(b)
Офертите, за които е установено, че не отговарят на условията за
разглеждане съгласно Клауза 9.2.9. (Решение да не се оценяват Оферти), и към които
след определения от Комисията срок не са били предоставени изисканите от
Комисията разяснения и/или допълнителните доказателства за заявените в Офертата
обстоятелства и/или не са били отстранени техническите нередовности в
Предложението, се изключват от оценяване, като съобщение за това изключване се
изпраща на съответния Участник с Решението за определяне на концесионер по Клауза
9.3.3 (Уведомление за определяне на концесионер).
9.2.8. Оценка на Предложенията
Комисията пристъпва към подробната оценка на документите, подадени
в съответствие с образеца на Предложението (Приложение № 7), за да определи дали
тези документи отговарят на изискванията на Раздел V (Минимални изисквания към
офертите).
(b)
Предложенията се оценяват въз основа на разработките по критериите за
възлагане и съответните точки от оценката в съответствие с критериите и методите за
оценка.
(a)
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9.2.9. Решение да не се оценяват Оферти
Съгласно чл. 102 от Закона за концесиите, Комисията няма да приеме
като допустима оценка Оферта на Участник, който в срока, определен от Комисията
съгласно чл. 101, ал. 4 от Закона за концесиите:
(i)
не е отстранил техническите нередовности в Предложението, или
(ii)
не е представил на Комисията поискани разяснения или представените
разяснения не са достатъчни за оценка на Офертата, или
(iii)
не е представил на Комисията поискани допълнителни доказателства.
(b)
Комисията също така не оценява Оферта в следните случаи:
(i)
за която при извършена проверка е установено, че участникът е
представил невярна информация или неистински, преправен или с невярно
съдържание документ;
(ii)
когато Офертата не отговаря на едно или повече изисквания,
определени в Документацията за Концесията;
(a)

Офертата съдържа разработки и информация, които не съответстват на
критериите за възлагане, посочени в Раздел V (Минимални изисквания към офертите);
(iv)
Офертата е представена в нарушение на изискванията Раздел VIII
(Изготвяне и подаване на Заявлението и Офертата).
(iii)

9.2.10. Общи разпоредби относно отварянето на Офертите
a)
Корекции на аритметични грешки
Аритметични грешки в Офертите, ако има такива, ще бъдат коригирани на
следната база: ако има несъответствия между думи и цифри, се дава предпочитание на
сумата, изразена с думи, за което се уведомява участника по реда, възприет в тази
документация. Ако Участникът не приеме корекцията на грешките, Комисията
отхвърля Офертата.
b)
Поверителност на Оценката
Информацията, свързана с разглеждането, разясненията, допълнителните
доказателства за заявените в офертата обстоятелства, документите, с които се
отстраняват допуснати технически нередовности в Предложението, оценката и
сравняването на Офертите за възлагането на Концесията няма да бъдат разкривани пред
Участниците или пред всякакви други лица, които официално нямат отношение към
такава процедура, преди официалното обявление за възлагането на Концесията.
c)
Разяснения по Офертите, представяне на допълнителни доказателства и
отстраняване на технически нередовности
(i) За да подпомогне разглеждането, оценката и класирането на Офертите,

Комисията може да поиска от страна на съответен Участник в определен от нея срок,
който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни, да:
1) предостави разяснения, свързани с който и да е аспект от неговата Оферта;
2) представи допълнителни доказателства за заявените в Офертата
обстоятелства; или
3) да отстрани тихнечески нередовности на Предложението.
(ii) Всякакви въпроси или искане за разяснения или обяснение (и отговорът
на Участника на същите) се подават в писмена форма в рамките на посочения от
Комисията срок. Разясненията на Участника не могат да променят предложенията,
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съдържащи се в неговата Оферта. Разяснения, представени от Участника във връзка с
неговата Оферта без поискване от Комисията, няма да се вземат предвид.
9.3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР
9.3.1.Критерии за възлагане
Критериите за възлагане са определени в Клауза 1 (Критерии за възлагане на
коцесията) на Раздел VII (Критерии за възлагане и методика за оценка офертите).
Концесията се възлага на Участника, който след приключване на процедурата, описана
в Клауза 9.2 (Отваряне и разглеждане на Заявленията и Офертите) на Раздел IX
(Организация на процедурата и планиран срок за нейното приключване), и оценката
съгласно критериите, посочени в Раздел VII (Критерии за възлагане и методика за
оценка офертите), е класиран на първо място.
9.3.2.Решение за определяне на Концесионер
a)
След приключването на процедурата за оценяване, посочена в Клауза 9.2
(Отваряне и разглеждане на Заявленията и Офертите) на Раздел IX (Организация на
процеудрата и планиран срок за нейното приключване), в съответствие с чл. 104 от
Закона за концесиите Комисията приключва протокола за разглеждането и оценяването
на Офертите и класирането на Участниците, който се представя на Концедента заедно с
проект на решение за определяне за Концесионер на Класирания на първо място
Участник.
b)
Концедентът приема решение за определяне за Концесионер на
Класирания на първо място Участник не по-късно от деветдесет (90) дни от датата на
отваряне на Заявленията („Решение за определяне на Концесионер).
9.3.3.Уведомление за определяне на Концесионер
a)
Копие от Решението за определяне на Концесионер и копие от протокола,
които са посочени в Клауза 9.3.2 (Решение за определяне на Концесионер) по-горе, се
предоставят на всички Участници с уведомление в съответствие с чл. 119 от Закона за
концесиите.
b)
В уведомлението се посочват, наред с останалото, класирането на
Участниците, Класираният на първо място Участник и Класираният на второ място
Участник.
9.3.4.Подписване на Концесионен договор
Концесионният договор се сключва между Концедента и:
Класирания на първо място Участник, ако той е юридическо лице, което
е местно лице за държава - членка на Европейския съюз, или
(ii)
ако Класираният на първо място Участник е (i) физическо лице, или (ii)
юридическо лице, което не е местно лице на Европейския съюз, или (iii) Консорциум –
от Проектното дружество, което следва да бъде учредено преди подписването на
Концесионния договор съгласно Клауза 9.3.5 (Проектно дружество).
Класираният на първо място Участник или, според случая, Проектното
дружество, при подписване на Концесионния договор се определя като Концесионер и
a)

(i)
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действа и поема такива функции съгласно Концесионния договор, Закона за
концесиите и приложимото законодателство.
b) Концесионният договор се сключва между Концедента и Концесионера в
срока, определен в Решението за определяне на концесионер, в съответствие с чл. 120
от Закона за концесиите, във формата и съдържанието на проекта, приложен към
настоящата Документация (Приложение № 11). Концесионният договор се подписва
от упълномощените лица на съответните страни в три (3) идентични екземпляра. В
случай на обжалване на Решението за определяне на Концесионер, срокът, посочен в
Решението за определяне на концесионер, започва да тече от датата на влизане в сила
на решението за определяне на концесионер или определение, с което е допуснато
предварително изпълнение на това Решение за определяне на концесионер.
c) През периода от Решението за определяне на Концесионер до изтичането на
срока, посочен в Решението за определяне на Концесионер, Концедентът и
Класираният на първо място Участник се срещат редовно, за да финализират
Концесионния договор. Концедентът и Класираният на първо място Участник няма да
провеждат преговори по Концесионния договор и/или финансовите въпроси.
Единствено могат да се коригират грешки, да се допълва липсваща информация и да
се отстраняват несъответствия, които могат да попречат на успешното завършване и
изпълнение на Концесията, и само до степента, до която: (i) те са необходими, за да се
постигнат или да не се повлияе негативно върху постигането на целите на Концедента,
(ii) те са необходими, за да осигурят съгласуваност, функционалност и яснота на
разпоредбите на Концесионния договор, но при условие, че не променят или
модифицират същността на договорните права и задължения на страните, както са
уредени в проекта на Концесионния договор, (iii) те не оказват влияние върху
законните права и интереси на Република България и/или Концедента, (iv) те са
разумно приемливи и изпълними в съответствие с добрата индустриална практика за
подобни проекти и (v) те не водят до съществена промяна по смисъла на чл.137, ал.5
от Закона за концесиите. Концедентът има правото да приеме или отхвърли, по негово
абсолютно усмотрение, всякакви такива предложени изменения и допълнения.
d) В съответствие с чл. 21, ал. 5 от Закона за концесиите, акционерът
/съдружникът (акционерите/съдружниците) в Проектното дружество отговарят
солидарно с Проектното дружество за изпълнението на концесионния договор
съгласно предвиденото в него, като се вземат предвид характерът и размерът на
участието на всеки от икономическите оператори в проектното дружество или на
поетия от тях ангажимент за предоставяне на ресурси на проектното дружество.
9.3.5.Проектно дружество
a)
Ако е учредено съгласно Клауза 9.3.4(a)(ii), Проектното дружество трябва
да отговаря на следните изисквания: (i) да бъде учредено в Република България под
формата на търговско дружество; (ii) уставът му да предвижда, че то има право само да
извършва дейностите, които се изискват съгласно Концесионния договор, и (iii) ако е
учредено от членовете на Консорциум, освен ако изискванията за експлоатация на
пристанище или пристанищен терминал са изпълнени чрез Трето лице в съответствие с
Клауза 3 (Доказване на оперативен опит и икономическо и финансово състояние чрез
трето лице) на Раздел VI, уставът да определя акционерното участие на всеки един от
членовете на Консорциума в съотношението, посочено в Заявлението за участие, и (iv)
ако е учредено от физическо лице или от юридическо лице, което не е местно на
Европейския съюз, капиталът му се притежава изцяло от участника в настоящата
процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия.
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РАЗДЕЛ X
КЛАУЗА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ
10.1. Съгласно чл. чл. 122, 123, 137 и 138 от Закона за концесиите, Икономическите
оператори, заинтересовани от подаване на Заявление и Оферта, трябва да имат предвид,
че Концесионният договор включва разпоредби, съгласно които при настъпване на
определени събития през срока на Концесията, разпоредбите и условията на
Концесионния договор могат да бъдат предмет на изменения. Клаузата за
преразглеждане ясно, точно и недвусмислено определя обхвата и естеството на
предвидените опции и изменения, без да дава възможност да се променят предметът на
концесията и цялостният й характер.
10.1.2. Концесионният договор може да се изменя и/или допълва с допълнително
споразумение между Страните, при условията и по реда на Действащото
законодателство към датата на изменението, както и в изпълнение на изисквания за
привеждане на обекта на концесията в съответствие с приложимото законодателство на
Европейския съюз или в изпълнение на международни договори, по които Република
България е страна.
Предвидените в концесионния договор клаузи за преразглеждане се отнасят до:
10.1.2.1. възстановяване на икономическия баланс, когато настъпи обстоятелство
от фактически или правен характер, което го нарушава, предвидено в проекта на
концесионен договор:
10.1.2.1.1. в резултат от промени в законодателството или от акт на регулаторен
орган са се променили условията за финансиране, строителство, управление или
поддържане на обекта на концесията и/или условията за предоставяне на услугите;
10.1.2.1.2. в резултат от непреодолима сила трайно се преустановят дейности по
договора;
10.1.2.1.3. погине целият или част от обекта на концесията или настъпи
обективна невъзможност за неговото ползване по предназначение, освен в случаите,
когато погиването или обективната невъзможност се дължи на виновно действие или
бездействие на концесионера, както и в случай, че до 5-тата година от срока на
концесията, същия не изгради обекта на концесия, поради обстоятелтва, които не са по
негова вина;
10.1.2.1.4. възникне опасност за националната сигурност и отбраната на страната,
за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони
и обекти и за обществения ред;
10.1.2.1.5. ако в рамките на две последователни години от Концесията
действителната Вътрешна норма на възвръщаемост на собствения капитал на
КОНЦЕСИОНЕРА надхвърли с тридесет процента (30%) размера на Вътрешната норма
на възвръщаемост на собствения му капитал съгласно офертата на КОНЦЕСИОНЕРА,
КОНЦЕДЕНТЪТ има право на възстановяване на баланса в своя полза. За тази цел
Страните се съгласяват да възстановят баланса в полза на КОНЦЕДЕНТА чрез
увеличаване на Годишното концесионно възнаграждение с тридесет процента (30%). В
случай че действителната Вътрешна норма на възвръщаемост на собствения капитал на
КОНЦЕСИОНЕРА спадне под Вътрешна норма на възвръщаемост на собствения
капитал, съгласно офертата на КОНЦЕСИОНЕРА се намалява годишното концесионно
възнаграждение до нивото отпреди съответното увеличение.;
10.1.2.1.6. в случай на непредоставяне от концедента на концесионера на Обекта
на Концесията и/или непредаване от концедента на концесионера на съществуващите
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към момента на подписване на Концесионния договор Строителните книжа и
документите, свързани с изграждането на Обекта на концесия;
10.1.2.1.7. при всяко съществено отклонение от Идейния план за развитие,
представляващ част от Офертата на концесионера, вследствие на промени, инициирани
и/или изисквани от концедента или Компетентни органи чрез процеса на одобряване на
даден Генерален план или Проект за строителство, с изключение на промени,
необходими с оглед привеждане в съответствие със Законодателството, или промяна,
която е била договорена между концедента и концесионера в съответствие с условията
на Концесионния договор.
Като методи за възстановяване на икономическият баланс на концесията се
предвижда промяна на съществуващите към този момент плащания, продължаване на
съответния срок на концесията с цел КОНЦЕСИОНЕРЪТ да изпълни задълженията си
по Договора за концесия и/или преразглеждане на инвестиционната програма и
намаляване на сумите, които в противен случай КОНЦЕСИОНЕРЪТ или
КОНЦЕДЕНТЪТ биха дължали по Договора за концесия.
10.1.2.2. срока за влизане в сила на Договора за концесия, както и удължаване
срока на концесията, като общият срок на всички удължавания, независимо от
основанието за това, не може да бъде по-дълъг от една трета от конкретния срок на
концесията. Конкретният срок на настоящата концесия е 35 (тридесет и пет) години;
10.1.2.3. промяна в обекта на концесия по чл. 4.1. от концесионния договор.
Пристанищната територия и прилежащата към нея акватория могат да бъдат
разширявани в съответствие с предвижданията на влязъл в сила Генерален план подробен устройствен план за регулация и застрояване на пристанищната територия и
парцеларен план на пристанищната акватория;
10.1.2.4. включване/изключване на активи на КОНЦЕДЕНТА и активи на
КОНЦЕСИОНЕРА в обекта на концесията;
10.1.2.5. клаузи свързани с промяна на собствеността по чл. 25 от концесионния
договор;
10.1.2.6. действия за възстановяване на обекта на концесия, относно
инвестиционната програма, свързани с участието на подизпълнител/и в изпълнението
на концесията, включително дела на изпълнение и видовете дейности (ако е
приложимо), промени в разпределението на изпълнението на дела и видовете дейности
на партньорите, включително при проектно дружество (ако е приложимо), както и
относно предоставените ресурси и участието на трети лица (ако е приложимо);
10.1.2.7. замяна
правоприемство;

на

концесионера

при

преобразуване

с

универсално

10.1.2.8. изпълнение на влязло в сила съдебно или арбитражно споразумение,
което се отнася до обекта на концесия или концесионния договор.
10.1.3. Всяко изменение или допълване на разпоредбите на Концесионния
договор, съгласно чл. 21 от същия, ще се прави в съответствие с разпоредбите на Закона
за концесиите.
10.2. Икономическите оператори, заинтересовани от подаване на Заявление и
Оферта, във всички случаи трябва внимателно да прегледат проекта на Концесионен
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договор, за да се запознаят напълно с всички разпоредби и условия, уреждащи
Концесията и съответните дейности.
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РАЗДЕЛ XI
ДОКУМЕНТИ, С КОИТО ПРЕДИ ПОДПИСВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ
ДОГОВОР СЕ УДОСТОВЕРЯВА ОТСЪСТВИЕТО НА ОСНОВАНИЕ ЗА
ИЗКЛЮЧВАНЕ
11.1. За доказване на липсата на основания за изключване преди подписване на
концесионния договор Класираният на първо място Участник представя:
a) за обстоятелствата по чл. 60, ал. 2 т. 1 от Закона за концесиите – свидетелство за
съдимост;
b) за обстоятелството по чл. 60, ал. 2 т. 2 от Закона за концесиите – удостоверение
от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на Концедента
и на Участника;
c) за обстоятелствата по чл. 60, ал. 2 т. 7 от Закона за концесиите – удостоверение,
издадено от компетентния орган, съгласно законодателството на участника.
11.2. Когато Класираният на първо място Участник е чуждестранно лице, той
представя съответния документ по Клауза 11.1 по-горе, издаден от компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е установен.
11.3. В случаите по Клауза 11.1, буква „b“ по-горе, когато в съответната държава
не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не
включват всички обстоятелства, Участникът представя декларация, ако такава
декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.
Когато такава декларация няма правно значение, Участникът представя официално
заявление, направено пред съответен компетентен орган в съответната държава, в
зависимост от декларираното обстоятелство.
11.4. Когато Участник в Процедурата за определяне на концесионер и възлагане
на Концесия е Консорциум (или друга форма на сдружаване на Икономически
оператори), документите, посочени в Клауза 11.1. по-горе се представят за всеки член
на Консорциума (съответната друга форма на сдружаване).
11.5. Изискването за представяне на документи по Клауза 11.1, буква „а“ погоре се отнася за Участника, членовете на неговия управителен или надзорен орган,
или лицата, които имат правомощия да представляват, да вземат решения или да
упражняват контрол в рамките на тези органи на Участника, съответно по отношение
на всеки член на Консорциум или друга форма на сдружаване.
11.6. Документите по Клауза 11.1 по-горе се представят и за всеки
Подизпълнител и всяко Трето лице по смисъла на чл. 63 от Закона за концесиите,
посочени в Заявлението и Офертата.
11.7. Концедентът няма право да изисква представянето на документите по
Клауза 11.1 по-горе, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен
регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган
на Концедента по служебен път.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Приложение № 1 – Актове за държавна собственост на недвижимите имоти,
включен в обекта на концесия:
1.1. Приложение № 1.1 – Акт за публична държавна собственост № 6882 от
01.06.2020 г.
1.2. Приложение № 1.2 – Акт за публична държавна собственост № 6509 от
29.06.2018 г.
1.3. Приложение № 1.3 – Акт за публична държавна собственост № 6510 от
29.06.2018 г.
2. Приложение № 2 – Скици на недвижимите имоти, включен в обекта на
концесия:
2.1. Приложение № 2.1 – Скица № 15-372104 от 08.05.2020 г. на Служба по
геодезия, картография и кадастър на гр. Русе;
2.2. Приложение № 2.2 – Скица № 15-309713 от 17.05.2018 г. на Служба по
геодезия, картография и кадастър на гр. Русе;
2.3. Приложение № 2.3 – Скица № 15-310039 от 17.05.2018 г. на Служба по
геодезия, картография и кадастър на гр. Русе.
3. Приложение № 3 – Удостоверение за извършване на посещения на обекта на
концесия.
4. Приложение № 4 – Опит в управлението и експлоатацията на пристанище или
пристанищен терминал.
5. Приложение № 5 – Декларации за липса на основания за изключване съгласно
Документацията и Закона за концесиите.
6. Приложение № 6 – Образец на Заявление за участие в процедурата за
определяне на концесионер и възлагане на концесията.
7. Приложение № 7 – Образец на Предложение за участие в процедурата за
определяне на концесионер и възлагане на концесията.
8. Приложение № 8 – Образец на Обвързващо предложение за участие в
процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесията.
9. Приложение № 9 – Декларация за произход на средствата по чл. 66, ал.2 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари.
10. Приложение № 10 – Списък на поверителна информация.
11. Приложение 11 – Офертен информационен лист.
12. Приложение № 12 – Проект на концесионен договор.
13. Приложение № 13 – Гаранция за участие.
14. Приложение № 14 – Образец на Задание за преработка на работен проект за
обект „Зимовник на УППД – Русе при км 491 на р. Дунав с подобекти: от ТОМ 2-1 до
ТОМ 2-5 от обхвата на работния проект“.
15. Приложение № 15 – Акт за установяване състоянието на строежа при спиране
на строителството след завършване на етап I и етап II на терминала.
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Образец
Приложение № 3
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРАВО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ
на обекти от Пристанищен терминал със зимовник-Русе, част от пристанище за
обществен транспорт Русе
Днес, …………… 2021 г. се издава настоящото удостоверение на
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
в уверение на това, че същият има право да извърши посещение на обекти от
Пристанищен терминал със зимовник-Русе, включени в обекта на концесия в процедура
за определяне на концесионер.
Лицата, които имат право да участват в посещението на обекта на концесия, са:
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
Посещението следва да се извърши от ……..до ………часа на …………2021 г.
Упълномощените лица от Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията са длъжни да оказват съдействие на екипа на лицето при
извършване на посещението.
При посещението лицето и неговият екип не могат да получават и не се
разрешава да им се предоставят копия от документи, свързани с обекта на концесия.

Длъжностно лице:
(…………………)
Длъжностно лице:
(…………………)
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Образец
Приложение № 4
ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩЕ ИЛИ
ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ
[Използвайки формата по-долу, молим, дайте информация за всяко пристанище или
пристанищен терминал, за който Участникът, или Участник в Група от
икономически оператори (Консорциум), е имал договорен ангажимент,
самостоятелно или като един от участниците в рамките на консорциум, за да
извършва дейности по управление и експлоатация на пристанище или пристанищен
терминал]
Пристанище или Пристанищен терминал:
Град / Държава:
Общ годишен товароборот (включва се годишна
стойност в тонове за периода от 1 януари 2014 г.
до датата на Обявлението за Концесията)
Дати и продължителност на договора:
Информация
референции:

за

връзка

за

Име:
Адрес:
Телефон:
Електронна поща:
Име(на)
уебсайт: на свързани дружества, членове на
консорциуми, съвместни предприятия или
акционери в дружества със специална цел,
действащи като концесионери, ако има такива:
Договорен ангажимент: [Молим, опишете на каква основа, т.е. акционерно участие,
договор за управление и експлоатация, и др. Участникът е осъществявал управление и
експлоатация на пристанище или пристанищен терминал]

Предоставени действителни услуги: [да се опише ролята – действителните
услуги, предоставени от Участника в рамките на ангажимента]
Име на Участника
Име и фамилия на подписващия
Качество на подписващия
Подпис
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Образец
Приложение № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
за удостоверяване на липсата на обстоятелства по Клауза 4.1. букви (а) и (b) от
Раздел IV от Документацията за Концесията
Долуподписаният [трите имена] в качеството на Законен представител, представляващ
[наименование на Участника / Член на Консорциума / Подизпълнител / Трето лице1],
със седалище и адрес на управление [държава, град, ул. №, друго]
тел/факс
Декларирам, че, към датата на подаване на Заявлението и Офертата, нито Участникът,
нито който и да било от неговите акционери, пряко или косвено:
(i) произхожда от държави, които са обект на санкции, наложени от Съвета за

сигурност на ООН; или
(ii) е включен в Списъка на Европейския съюз на лица, групи и субекти, които са
предмен на финансови санкции от страна на ЕС.

В тази Декларация, освен ако контекстът изисква друго, термините с главни букви имат
значението, посочено в Документацията за Концесията, както е дефинирана в
Обявлението за Концесията № S 076-195705, публикувано на …….. 2021 г. в Държавен
вестник.
Дата:
Име и фамилия:
Качество на подписващия:
Подпис:

[Да се подпише от законен представител на всеки Участник, а в случай че Участникът
е Консорциум, от всеки негов член, и, ако е приложимо, от всяко Трето лице съгласно
Клауза 4.3 от Раздел IV от Документацията за Концесията и всеки Подизпълнител
съгласно Клауза 5.2 от Раздел IV от Документацията за Концесията].

Посочва се приложимото, като по-нататък в текста на декларацията „Участника/ът“ се заменя
съответно с „Члена/ът на Консорциума“, „Подизпълнителя/т“ или „Третото лице“.
1
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ДЕКЛАРАЦИЯ
относно липсата на основания за изключване по чл. 60 от Закона за концесиите
Долуподписаният/ата [трите имена],
в качеството ми на [законен / упълномощен] представител на [наименование на
Участник / член на Консорциум / Подизпълнител / Трето лице2]3,
с идентификационен код/№ [ЕГН / ЕИК / регистрационен или дружествен номер
от търговски регистър / еквивалентен идентификационен номер],
със седалище и адрес на управление: [държава, град, ул., №, друго],
ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
ЧАСТ I: ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ПО
ЧЛ.60 АЛ.2 ЗК
Съгласно чл.60, ал.2 от Закона за концесиите (ЗК), основанията за изключване са:
1.

влязла в сила присъда, с която кандидатът или участникът, или член на неговия
управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да
представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези
органи, е осъден за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 192а, чл. 212, ал.
3, чл. 248а, чл. 253, чл. 253а, чл. 254б, чл. 301 - 302а, чл. 304 - 305а, чл. 307, чл. 321
и чл. 321а от Наказателния кодекс, или влязла в сила присъда или друг съдебен
акт за аналогично престъпление в друга държава - членка на Европейския съюз,
или трета държава;

2.

влязъл в сила съдебен или административен акт, с който е установено, че
кандидатът или участникът не е изпълнил задължения, свързани с плащането на
данъци или на задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.
1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях в Република
България, или аналогични задължения съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

3.

влязъл в сила административен или съдебен акт, с който на кандидата или на
участника е забранено да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки или
концесии съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или в друга
държава - членка на Европейския съюз;

4.

влязъл в сила административен или съдебен акт, с който е установено, че
кандидатът или участникът:
1) виновно е извършил тежко професионално нарушение, или
2) не е изпълнил задължения в областта на екологичното, социалното и
трудовото право, установени с националното законодателство, правото
на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните
конвенции в социалната област и в областта на околната среда по
приложение № 5, или
3) е сключил споразумение с един или повече други икономически оператори, с
което е нарушил правилата на конкуренцията;

Посочва се приложимото, като по-нататък в текста на декларацията „Участника/ът“ се заменя
съответно с „Члена/ът на Консорциума“, „Подизпълнителя/т“ или „Третото лице“.
3
Посочва се приложимото, в зависимост от това дали декларацията се подписва от физическото лице в
негово лично качество или в качеството на представител на юридическо лице.
2
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5.

допуснато от кандидата или участника съществено неизпълнение на
задължение по концесионен договор или по договор за обществена поръчка,
което е довело до прекратяване на съответния договор;

6.

регистрация на кандидата или участника, или на свързани с него лица в
юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от
допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане;

7.

обявена несъстоятелност или ликвидация, или открито производство по
несъстоятелност на кандидата или участника, или наличие на сходна
процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Съгласно чл.60, ал.4 от ЗК, основанията за изключване по чл.60 ал.2 от ЗК не се
прилагат, когато:
1.

в случаите по т. 1 кандидатът или участникът е реабилитиран, както и когато
са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще
изтекат 5 години от изтърпяване на наложеното наказание и кандидатът или
участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения
за вредите, които са резултат от престъплението;

2.

в случаите по т. 2:
1)

са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер
ще изтекат 5 години от влизането в сила на съответния акт и кандидатът
или участникът е представил доказателства, че е изпълнил задълженията,
включително за начислени лихви или глоби, или

2)

срокът по буква "а" не е изтекъл, но кандидатът или участникът е
представил доказателства, че:
аа) е изпълнил задълженията си, като е платил, или че е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, включително
за начислени лихви или глоби, или
бб) е уведомен за точния размер на задълженията, дължим вследствие на
нарушението, в момент, в който не е бил в състояние да вземе мярка по
буква "а" преди изтичането на срока за представяне на заявлението;

3.

в случаите по т. 3 е изтекъл срокът, за който е наложено изключването;

4.

в случаите по т. 4, букви "а" и "в" и т. 5 са изтекли или до приключване на
процедурата за определяне на концесионер ще изтекат три години от влизането
в сила на съответния акт по т. 4, съответно от прекратяването на договора или
налагането на санкция по т. 5, и кандидатът или участникът е представил
доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите,
които са резултат от съответното нарушение;

5.

в случаите по т. 4, буква "б" кандидатът или участникът е представил
доказателства, че е изпълнил задължението или че до приключване на
процедурата за определяне на концесионер ще изтекат три години от влизането
в сила на акта, с който е установено неизпълнението, както и доказателства,
че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са
резултат от неизпълнението;

6.

в случая по т. 6 кандидатът или участникът е представил доказателства, че е
налице някое от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и
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финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.
7.

в случаите по т. 7 кандидатът или участникът е представил доказателства,
че не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни концесията
съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската
дейност в държавата, в която е установен.
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1.

ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

Основания по чл.60 ал.2 т.1 от ЗК:

Отговор:

Има ли издадена по отношение на
Участника, или член на неговия
управителен или надзорен орган, или лице,
което има правомощия да представлява, да
взема решения или да упражнява контрол
в рамките на тези органи, влязла в сила
присъда във връзка с едно от изброените
по-горе основания?

[] Да [] Не

Ако „да“, моля посочете4:
а) дата на присъдата, посочете за кое от
посочените в чл.60 ал.2 т.1 от ЗК
престъпления
се
отнася
и
основанието(ята), на което/които е
издадена присъдата;

a) дата:[
], престъпление(я): [
основание(я):[
]

б) посочете лицето, което е осъдено
[ ];

Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на
документа): [……][……][……][……]5

В случай че има влязла в сила присъда,
има ли основания за неприлагане на
това основание за изключване, в
съответствие с чл.60 ал.4, т.1 от ЗК?

[] Да [] Не

Ако „да“, моля посочете съответното
основание за неприлагане на основанието
за изключване, а именно:

Основание: [……] Доказателства: [……]
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на
документа): [……][……][……][……]6

а) осъденото лице е реабилитирано; или
б) към датата на тази декларация са
изтекли или до приключване на
процедурата за определяне на концесионер
ще изтекат 5 години от изтърпяване на
наложеното наказание и кандидатът или
участникът представя доказателства, че
дължимите обезщетения за вредите, които
са резултат от престъплението са платени
(ако е приложимо).

],

б) [……]

Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
6
Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
4
5
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2.

ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Основания по чл.60 ал.2 т.2 от ЗК:

Отговор:

Има ли издаден по отношение на [] Да [] Не
Участника влязъл в сила съдебен или
административен акт, с който да е
установено, че Участникът не е изпълнил
задължения, свързани с плащането на
данъци
или
на
задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно- осигурителния
процесуален кодекс и лихвите по тях в
Република България, или аналогични
задължения съгласно законодателството
на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен?
Ако „да“, моля посочете7:
а) съответната страна или държава
членка;
б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на
задълженията – чрез съдебно решение
или административен акт;
г) датата на решението/акта:

Данъци

Социалноосигурител
ни вноски

a) [……]

a) [……]

б) [……]

б) [……]

в) [……]

в) [……]

г) [……]

г) [……]

В случай че има влязъл в сила съдебен [] Да [] Не
или административен акт, има ли
основания за неприлагане на това
основание
за
изключване,
в
съответствие с чл.60 ал.4, т.2 от ЗК?
Ако „да“, моля посочете съответното
основание за неприлагане на основанието
за изключване, а именно:
1) изтекли са или до приключване на a)
[]
Да
[]
процедурата за определяне на
Не Доказателства: [……]
концесионер ще изтекат 5 години от
влизането в сила на съответния акт и
Участникът представя доказателства,
че е изпълнил задълженията,
включително за начислени лихви или

7

Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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глоби, или
2) срокът по буква "а" не е изтекъл, но
Участникът представя доказателства,
че:
аа) е изпълнил задълженията си, като
е платил, или че е допуснато
разсрочване,
отсрочване
или
обезпечение
на
задълженията,
включително за начислени лихви или
глоби, или
бб) е уведомен за точния размер на
задълженията, дължим вследствие на
нарушението, в момент, в който не е
бил в състояние да вземе мярка по
буква "а" преди изтичането на срока
за представяне на заявлението.
Ако
съответните
документи
по
отношение на плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски са на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

б) [] Да [] Не
аа) [] Да [] Не
Доказателства: [……]

бб) []
Да
[]
Доказателства: [……]

Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]8

ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБРАНА ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ИЛИ
КОНЦЕСИИ
3.

Основания по чл.60 ал.2 т.3 от ЗК:
Има ли издаден по отношение на
Участника,
влязъл
в
сила
административен или съдебен акт, с
който на Участника е забранено да участва
в процедури за възлагане на обществени
поръчки
или
концесии
съгласно
законодателството на държавата, в която е
установен, или в друга държава - членка на
Европейския съюз?
Ако „да“, моля посочете9:
а) съответната страна или държава членка,
в която е постановен актът;

Отговор:
[] Да [] Не

б) с какъв акт е наложена забраната – чрез
съдебно решение или административен
акт;

б) [……]

a) [……]

в) [……]
в) датата на решението/акта:
В случай че има влязъл

8
9

в

сила

[] Да [] Не

Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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административен или съдебен акт, налице
ли е основанието за неприлагане на това
основание за изключване съгласно чл.60
ал.4, т.3 от ЗК, а именно: срокът, за който е
наложено изключването, е изтекъл?
Ако „да“, моля посочете датата на
изтичане на срока, за който е наложено
изключването и документ/и, с който/които
се удостоверява това (ако е приложимо):
Ако
съответните
документи
по
отношение на забраната за участие в
процедури за възлагане на обществени
поръчки или концесии са на разположение
в електронен формат, моля, посочете:
4.

Дата: [……]
Доказателства: [……]
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документа): [……][……][……][……]10

ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДРУГИ НАРУШЕНИЯ

Основания по чл.60 ал.2 т.4 от ЗК:
(1) Има ли издаден по отношение на
Участника,
влязъл
в
сила
административен или съдебен акт, с
който е установено, че Участникът:
1) виновно
е
извършил
тежко
професионално нарушение11, или

Отговор:

1)

[] Да [] Не

2) не е изпълнил задължения в областта
на екологичното, социалното и трудовото
право, установени с националното
законодателство, правото на Европейския
съюз, колективни споразумения или с
международните конвенции в социалната
област и в областта на околната среда по
приложение № 5 към ЗК, или
3) е сключил споразумение с един или
повече други икономически оператори, с
което
е
нарушил
правилата
на
конкуренцията?
(2) Ако „да“, моля посочете12:
а) съответната страна или държава членка,
в която е постановен актът;
б) с какъв акт е установено нарушението –
съдебно решение или административен
акт;

2)

[] Да [] Не

3)

[] Да [] Не

a) [……]
б) [……]
в) [……]

Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Съгласно §1 т.18 от Допълнителните разпоредби на ЗК, „Тежко професионално нарушение“
е нарушение от икономически оператор на приложимите законови или подзаконови разпоредби или
етични стандарти на професията, към която принадлежи, както и на правата върху интелектуалната
собственост.
12
Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
10
11
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в) датата на решението/акта:
(3) В случай че има влязъл в сила
административен или съдебен акт, налице
ли е основание за неприлагане на това
основание за изключване съгласно чл.60
ал.4, т.4 или т.5 от ЗК?
(4) Ако „да“, моля посочете съответното
основание за неприлагане на основанието
за изключване, а именно:
a) в случаите по букви "а" и "в" от
параграф (1) по-горе – изтекли са или до
приключване
на
процедурата
за
определяне на концесионер ще изтекат 3
(три) години от влизането в сила на
съответния акт, и Участникът представя
доказателства, че е платил дължимите
обезщетения, включително за вредите,
които са резултат от съответното
нарушение;
б) в случаите по буква "б" от параграф (1)
по-горе
Участникът
представя
доказателства, че е изпълнил задължението
или че до приключване на процедурата за
определяне на концесионер ще изтекат 3
(три) години от влизането в сила на акта, с
който е установено неизпълнението, както
и доказателства, че е платил дължимите
обезщетения, включително за вредите,
които са резултат от неизпълнението?
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
5.

[] Да [] Не

a) [] Да [] Не
Доказателства:
[……]

б) [] Да [] Не
Доказателства:
[……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
13
документа): [……][……][……][……]

ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН
ДОГОВОР ИЛИ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Основания по чл.60 ал.2 т.5 от ЗК:

Отговор:

Случвало ли се е в миналото Участникът да [] Да [] Не
е допускал съществено неизпълнение на
задължение по концесионен договор или
по договор за обществена поръчка, което
е довело до прекратяване на съответния
договор?
Ако „да“, моля опишете подробно14:
При

13
14

наличие

на

описаното

[……]

по-горе [] Да [] Не

Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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обстоятелство, налице ли е основание за
неприлагане на това основание за
изключване съгласно чл.60 ал.4, т.4 от ЗК,
а именно: изтекли са или до приключване
на процедурата за определяне на
концесионер ще изтекат 3 (три) години от
прекратяването на съответния договор и
Участникът представя доказателства, че е
платил
дължимите
обезщетения,
включително за вредите, които са резултат
от съответното неизпълнение?
Ако „да“, моля посочете датата на Дата: [……]
изтичане на срока и представете Доказателства:
документ/и, с който/които се удостоверява [……]
плащането на дължимите обезщетения (ако
е приложимо):
Ако съответните документи са на (уеб адрес, орган или служба, издаващи
разположение в електронен формат, моля, документа,
точно
позоваване
на
15
посочете:
документа): [……][……][……][……]
6.

ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С РЕГИСТРАЦИЯ В ЮРИСДИКЦИЯ С
ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ

Основания по чл.60 ал.2 т.6 от ЗК:

Отговор:

Участникът или свързани с него лица
[] Да [] Не
имат ли регистрация в юрисдикция с
преференциален данъчен режим по
смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните
разпоредби на Закона за корпоративното
подоходно облагане17?
16

15

Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Съгласно §1 т.16 от Допълнителните разпоредби на ЗК, „Свързани лица“ са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съпружеско съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право
на глас в дружеството;
з) дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което
упражнява правата на държавата, съответно на общината, в това дружество“.
17
Съгласно § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане,
„Юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са държавите/териториите, които не са
държави - членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република България на
основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното
сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1
от 11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните
условия:
16
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Ако „да“, моля опишете подробно18:

[……]

При наличие на описаното по-горе [] Да [] Не
обстоятелство, налице ли е основанието
за неприлагане на това основание за
изключване съгласно чл.60 ал.4, т.6 от ЗК?
Ако
„да“,
молим
представете Доказателства: [……]
доказателства, че е налице някое от
обстоятелствата по чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните
действителни собственици:
Ако съответните документи са на (уеб адрес, орган или служба, издаващи
разположение в електронен формат, моля, документа,
точно
позоваване
на
посочете:
документа): [……][……][……][……]19
7.

ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания по чл.60 ал.2 т.7 от ЗК:
Отговор:
Налице ли е по отношение на Участника:
а) обявена несъстоятелност, или
1) [] Да [] Не
б) започнало производство по
2) [] Да [] Не
ликвидация, или
в) открито производство по
3) [] Да [] Не
несъстоятелност, или
г)
сходна
процедура
съгласно
4) [] Да [] Не
законодателството на държавата, в която е
установен20?

а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република
България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно
споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или Европейския
съюз и съответната държава/територия;
б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република
България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно
споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и
съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да
обменя информация при поискване;
в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по
чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които
чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от
подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.
Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по
предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в
"Държавен вестник".
18
Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
19
Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
20
Съгласно §1 т.17 от Допълнителните разпоредби на ЗК, „Сходна
процедура съгласно
законодателството на държавата, в която е установен“ е процедура, сходна на несъстоятелност или
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При наличие на описаното по-горе
обстоятелство, налице ли е основанието
за неприлагане на това основание за
изключване съгласно чл.60 ал.4, т.7 от ЗК?
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

[] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документа): [……][……][……][……]

Част II: ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата декларира, че информацията, посочена в Част I по-горе, е вярна и
точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на
неверни данни.
Долуподписаният/ата официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава
да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства,
освен в случаите, когато възлагащият орган може да получи посочените документи чрез
пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е
достъпна безплатно21.
Долуподписаният/ата дава официално съгласие Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията да получи достъп до документите,
подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част,
раздел/ точка/и] от настоящата Декларация за целите на [процедурата за определяне
на концесионер и възлагане на Концесия за строителство за обект пристанищен
терминал със Зимовник-Русе, част от пристанище за обществен транспорт Русе.
Дата, място и подпис(и): [……]

ликвидация по смисъла на Търговския закон, при която активите на икономическия оператор се
управляват от ликвидатор, от синдик или от съда, когато има споразумение с кредиторите и стопанската
му дейност е прекратена, или друго съгласно националното законодателство на икономическия оператор.
21
При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган
или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия
орган или на възложителя да го направи.
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Образец
Приложение № 6
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ
НА
ОТКРИТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОНЦЕСИОНЕР И ВЪЗЛАГАНЕ НА
КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА
ПРИСТАНИЩЕН
ТЕРМИНАЛ
СЪС
ЗИМОВНИК-РУСЕ,
ЧАСТ
ОТ
ПРИСТАНИЩЕ
ЗА
ОБЩЕСТВЕН
ТРАНСПОРТ РУСЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия
за строителство на Пристанищен терминал със зимовник-Русе, част от пристанище за
обществен транспорт Русе
От: [наименование на Участника]22,
Представляван от: [трите имена и качеството на
(представителите) на Участника, който подписва Заявлението]23

представителя

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящoто заявяваме желанието си да участваме в откритата процедура за
определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителсто на пристанищен
терминал със Зимовник-Русе, част от пристанище за обществен транспорт Русе, открита
с Решение РК-3/06.04.2021 г., на министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, одобрено с Решение на Министерски съвет № 210 от
12.03.2021 г.
І. Представяне на Участника:
І.1. Представяме следната информация за Участника:
Таблица № 1
1. Име, съответно наименование:

[…]

Тук и навсякъде в Заявлението текстът в прави скоби се попълва от Участника.
Когато Участникът се представлява заедно от повече от едно лице, посочените в скобите данни се
попълват за всяко от тях.
22
23
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2. Форма на участие:

[самостоятелно или в група
икономически оператори]

3. Адрес:

[държава, град, ул., №, друго]

4. Данни за контакт и уведомяване:

[адрес, телефон, факс, електронен
адрес]

от

5. Лице за контакт и уведомяване:
[трите имена и
6. Управление и представителство които
съгласно регистъра, в който е вписан, лицата,
24
или съгласно еквивалентен документ: Участника ]

качеството на
представляват

7. Начин на представителство:

[заедно, поотделно]25

8. Лице/лица, което е надлежно
упълномощено да обвързва и
представляват Участника през при
провеждане на процедурата

[трите имена и качеството на
лицето, данни за контакт и
уведомяване, ако са различни от
посочените в ред 4]

9. Идентифицираща информация:

[ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ/Друго (посочва
се)]

І.2. Представяме следната информация за всеки от партньорите в Групата от
икономически оператори26:
Таблица № 1а
1.Наименование:

[…]

2. Правно-организационна форма:

[обединение, вид търговец,
търговско дружество, друго]

вид

3. Адрес:

[държава, град, ул., №, друго]

4. Данни за контакт:

[адрес, телефон, факс, електронен
адрес]

5. Управление и представителство съгласно актуалната регистрация

[трите имена и качеството на
лицата,
които
представляват
участника в обединението]

6. Начин на представителство:

[заедно, поотделно]27

Когато член на управителния орган е юридическо лице се посочват данните за неговия представител в
съответния управителен орган.
25
Попълва се, когато е приложимо, като се оставя вярното.
26
Попълва се, когато е приложимо, като за всеки от партньорите в Групата от икономически оператори
се попълват данните от Таблица № 1а, а таблиците се номерират съответно 1а, 1б и т.н.
27
Попълва се, когато е приложимо, като се оставя вярното.
24
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7. Идентифицираща информация:

[ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ/Друго (посочва
се)]

Партньорът, който представлява Групата от икономически оператори
(„Водещ член”), е: ……………………………………………………………..
ІІ. Заявяваме и декларираме следното:
ІІ.1. Проучили сме документацията за концесията и сме запознати с указанията и
условията за участие в обявената процедура за определяне на концесионер и
възлагане на концесия за строителсто на Пристанищен терминал със зимовникРусе, част от пристанище за обществен транспорт Русе.
ІІ.2. Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения.
ІІ.3. Цялата информация, представена в и/или към Заявлението е вярна, точна и пълна,
и дава право на Комисията или упълномощени от нея лица да проверяват нейната
истинност, точност и пълнота с всички средства.
ІІ.4. По време на провеждане на процедурата за предоставяне на концесията ще
уведомяваме Комисията за всички настъпили промени по декларираните
обстоятелства по чл. 60, ал. 2 от Закона за концесиите в 7-дневен срок от
настъпването им.
ІІ.5. В случай, че Групата от икономически оператори бъде определена за концесионер,
ще учредим капиталово търговско дружество - проектно дружество, с което ще
бъде подписан договора за концесия, и в което капиталът между партньорите и
тяхното участние в изпълнението на договора за концесия ще бъде разпределено
по следния начин28:
№

Партньор в Групата от
Видове дейности от предмета Дял в проценти от
икономически оператори
на концесията, които ще
капитала на
изпълнява
проектното
(наименование)
дружество
(посочват се видовете
работи)

1.

ІІ.6. При изпълнението на концесионния договор [няма да ползваме/ще ползваме]29
подизпълнители.
ІІ.7. Предвидените към датата на подаване на това заявление подизпълнители,
видовете работи, които ще изпълняват, както и делът от концесията, са посочени
в Таблица № 230:

Попълва се, когато участникът е Група от икономически оператори.
Оставя се приложимото.
30
Таблица № 2 се попълва, ако в т. ІІ.6 е посочено, че ще се ползват Подизпълнители. Тук и навсякъде в
Заявлението в таблиците се добавя необходимият брой допълнителни редове.
28
29
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Таблица № 2
№

Подизпълнител
(наименование)

Видове работи, които ще
изпълнява
(посочват се видовете
работи)

Дял в проценти от
стойността на
концесията
(посочва се делът
на участие на всеки
подизпълнител)

1.

ІІ.6.1. Данните за представителството на подизпълнителите31, са както е посочено в
Таблица № 2а:
Таблица № 2а
№

Подизпълнител

Правно-организационна
форма:

Управление и
представителство
(изброяват се
съгласно
актуалната
наименованието/името и (вид търговец, вид търговско
регистрация
адресите на
дружество, друго])
подизпълнителите,
(трите имена и
ЕИК/ЕГН/друга
качеството на
идентифицираща
лицата, които
информация)
представляват
подизпълнителя)

1.

ІІ.8. Отговаряме на изискванията и условията, посочени в документацията за
концесията в процедурата, както следва:
ІІ.8.1. Отговаряме на определените с Обявлението условия за възлагане на концесията,
като за нас не е налице което и да е от основния за изключване по чл.60, ал.2 от
Закона за концесиите, за което прилагаме изискуемите документи.
ІІ.8.2. Отговаряме на определените с Обявлението изисквания за Финансово и
икономическо състояние, за което прилагаме изискуемите документи.
ІІ.9. Съответствието с изискването за Финансово и икономическо състояние доказваме
с възможностите на трети лица така, както е посочено в Таблица № 3:
Таблица № 3
№

31

Трето лице
(изброяват се
наименованието/име
то и адресите на
подизпълнителите,

Доказателства, че посоченият ресурс ще
бъде на разположение на Кандидата при
изпълнението на Концесионния договор
за срока на концесията

Таблица 2а не се попълва за физически лица - подизпълнители
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ЕИК/ЕГН/друга
идентифицираща
информация)

(изброяват се документите, с които
Участникът удостоверява
декларираното обстоятелство)

1.
ІІІ. Прилагаме следните документи:
1.
Декларации за отстъствието на основания за изключване относно Участника,
посочените подизпълнители и трети лица (описва се всяка приложена декларация) и
документи в тази връзка, ако е приложимо.
2.
Декларации и документи за удостоверяване на съотвествието с условията за
участие на Участника, включително и на посочените подизпълнители (описва се всяка
приложена декларация и документи).
3. Доказателства, че Участникът ще има на разположение ресурсите на третите
лица за целия срок на концесията (описва се всеки приложен документ).
4. Документ за гаранция за участие в размер на 6 700 лева - оригинал на банкова
гаранция или заверено копие на документа за внесен депозит.
5. Други документи съгласно Документацията32.
Дата:
Име и фамилия:
Качество
на
представляващия
Участника:
Подпис33:

Посочват се приложените документи.
Когато Участникът се представлява заедно от повече от едно лице, Заявлението се подписва от всяко
от тях с посочване на име и фамилия и на качеството на лицето.
32
33
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Приложение № 7
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР И
ВЪЗЛАГАНЕ
НА
КОНЦЕСИЯ
ЗА
СТРОИТЕЛСТО
НА
ПРИСТАНИЩЕН
ТЕРМИНАЛ СЪС ЗИМОВНИК-РУСЕ, ЧАСТ
ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН
ТРАНСПОРТ РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия
за строителсто на Пристанищен терминал със зимовник-Русе, част от пристанище за
обществен транспорт Русе
От: [наименование на Участника]34,
Представляван от: [трите имена и качеството на представителя
(представителите) на Участника, който подписва Предложението]35
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
След като получихме и разгледахме документацията за концесията за
строителсто на Пристанищен терминал със зимовник-Русе, част от пристанище за
обществен транспорт Русе, представяме нашето предложение, с което ангажираме
отговорността си за сключване на концесионен договор и за неговото изпълнение в
съответствие с изискванията, определени в Документацията за концесията.
Предложението ни съдържа следното:
1. Конкретни предложения по критериите за възлагане.
2. Финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци
на концесията и изчислена норма на възвращаемост за концесионера за срока на
концесията.
Декларираме, че офертата е обвързваща и неотменяема и е със срок на валидност
от 360 (триста и шестдесет) дни след изтичане на крайния срок за подаване на офертите,
посочен в обявлението.
Неразделна част от предложението са:
1. Декларация за произход на средствата по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари;
2. Списък с поверителна информация (ако има такава по преценка на
Участника).

Тук и навсякъде в Предложението текстът в прави скоби се попълва от Участника.
Когато Участникът се представлява заедно от повече от едно лице, посочените в скобите данни се
попълват за всяко от тях.
34
35
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Дата:
Име и фамилия:
Качество
на
представляващия
Участника:
Подпис36:

Когато Участникът се представлява заедно от повече от едно лице, Предложението се подписва от
всяко от тях с посочване на име и фамилия и на качеството на лицето.
36
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Приложение № 8
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР И
ВЪЗЛАГАНЕ
НА
КОНЦЕСИЯ
ЗА
СТРОИТЕЛСТО
ПРИСТАНИЩЕН
ТЕРМИНАЛ СЪС ЗИМОВНИК-РУСЕ, ЧАСТ
ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН
ТРАНСПОРТ РУСЕ
От: [наименование на Участника]37,
Представляван от: [трите имена и качеството на представителя
(представителите) на Участника, който подписва Предложението]38
ОБВЪРЗВАЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ39
за участие в открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия
за строителсто на Пристанищен терминал със зимовник-Русе, част от пристанище за
обществен транспорт Русе
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
След като получихме и разгледахме документацията за концесията за
строителсто на Пристанищен терминал със зимовник-Русе, част от пристанище за
обществен транспорт Русе и разработихме офертата за участие в процедура за
предоставяне на концесия, в изпълнение на чл. 88, ал.3 от Закона за концесиите
ПРАВИМ СЛЕДНОТО ОБВЪРЗВАЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
…………………………………….
(резюме на контретните предложения по критериите за възлагане)

Декларираме, че офертата е обвързваща и неотменяема и е със срок на валидност
от 360 (триста и шестдесет) дни след изтичане на крайния срок за подаване на офертите,
посочен в обявлението.
Тук и навсякъде в Предложението текстът в прави скоби се попълва от Участника.
Когато Участникът се представлява заедно от повече от едно лице, посочените в скобите данни се
попълват за всяко от тях.
39
Обвързващото предложение се подписва на всяка страница от лицето, представляващо Участника в
процедурата.
37
38
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Декларираме, че при различия между предложението и данните, посочени в това
обвързващо предложение, оценката на офертата се извършва по данните, посочени в
обвързващото предложение.
Дата:
Име и фамилия:
Качество
на
представляващия
Участника:
Подпис40:

Когато Участникът се представлява заедно от повече от едно лице, Обвързващото предложение се
подписва от всяко от тях с посочване на име и фамилия и на качеството на лицето.
40
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Приложение № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
за произход на средства съгласно член 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари
Долуподписаният/ата: .............................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ............................, документ за самоличност ..................................................................,
издаден на ......................... от ...................................................................................................,
постоянен адрес: .......................................................................................................................,
гражданство/а ...........................................................................................................................,
в качеството ми на ....................................................................................................................,
в .................................................................................................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер
.....................................................................................................................................................
Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово
взаимоотношение .....................................................................................................................,
или
предмет
на
следната
операция
или
сделка
....................................................................................................................................................,
в размер ………….....................................................................................................................,
(посочват се размерът и видът на валутата)
имат следния произход: ...........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не
попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на
раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото
наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава –
наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под
който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.
При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други
документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или
подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са
подписали или издали документите.
При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за
наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който
са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от
търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в
който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Дата на деклариране:
......................................
(подпис)

Декларатор:
...............................
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Приложение № 10
СПИСЪК НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Поверителна
информация

Документ,
включен в
Офертата, и брой
страници,
съдържащи такава
информация

Причини за
поверителност на
тази информация

Период, през
който те се считат
за поверителни

Дата
Име на Участника/ Водещия член
Име и фамилия на подписващия
Качество на подписващия
Подпис
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Приложение № 11

ОФЕРТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ:
1.

Наименование на Концесията

2.

Наименование на концедента

3.

Адрес и друга информация за връзка с
Концедента и Комисията

4.

Лице за контакт с Комисията

5.

Адрес за подаване на Заявления и Оферти,
Изменения на Заявления и Оферти,
Оттегляне на Заявления и Оферти

6.

Обявление за Концесията по Процедурата
за определяне на концесионер и възлагане
на Концесия, публикувано в „Официален
вестник“ на Европейския съюз
Партида на Обявление за откриване на
процедурата, публикувано в Национален
концесионен регистър
Интернет страница на, която е публикувана
информация за Проекта
Език на Процедурата за определяне на
концесионер и възлагане на Концесия и
Заявленията и Офертите

7.

8.
9.

10.
11.
12.

Валута на Офертата
Валута на Гаранцията за участие
Срок на валидност на Офертата

13.

Брой на копията на Заявлението и
Офертата

14.

Краен срок за подаване на Заявления и

Концесия за строителство на пристанищен
терминал със Зимовник – Русе, част от
пристанище за обществен транспорт Русе
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
Министерство на транспорта, информационните
технологии и
съобщенията на Република България ул. „Дякон
Игнатий“ № 9,
София, Република България
Тел./Факс: 02/9409 419; ф. 02 9885149
Интернет адрес: www.mtitc.government.bg;
Email:
www.concession-zmv.bg
email: questions@ concession-zmv.bg
Лице за контакт: Албена Лазарова Тел./Факс:
02/9409 419; ф. 02 9885149 Адрес на ел. поща:
alazarova@mtitc.governmnet.bg
Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията на Република
България, ул. Дякон Игнатий № 9, ет. 10, стая
1007/1011, София, Република България
email: questions@ concession-zmv.bg
Обявление № S 076-195705

Обявлението е публикувано в Националния
концесионен регистър на 20.04.2021 г.
www.concession-zmv.bg
Съгласно т. 1.3 от Раздел VIII (Изготвяне и
подаване на Заявлението и Офертатат за
участие в открита процедура), Заявленията и
Офертите се изготвят и представят на български
език
лева
лева
360 календарни дни от Крайния срок за подаване
на Заявления и Оферти, освен ако е удължен в
съответствие с настоящата Документация за
Концесията
В съответствие с т. 2.1 от Раздел VIII (Изготвяне и
подаване на Заявлението и Офертатат за
участие в открита процедура)
03.06.2021 г., до 13:00 часа българско време, ет.
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15.

16.

Оферти
Място, дата и час за отваряне на Офертите

График на Процедурата за определяне на
концесионер (промените в графика на
Процедурата за определяне на
концесионер ще бъдат съобщени на
Участниците, съгласно клауза 8.6 от
Документацията за Концесията)

10, стая 1007 на МТИТС
Министерство на транспорта, информационните
технологии и
съобщенията на Република България, ул. „Дякон
Игнатий“ №
9, ет. 3, зала № 3, София, Република България,
София,
Република България
Дата и час за отваряне на Офертите:
01.07.2021 г., 09:00 часа българско време
Действие
Дата
Публикуване на
20.04.2021 г.
Обявлението за Концесията
и откриване на Процедурата
за определяне на
концесионер и възлагане на
концесия
Последен ден за подаване на
20.05.2021 г.
искане за разяснения,
съгласно т. 8 на Раздел IV
(Общи правила на

процедурата за
определяне на
концесионер)
Последен ден за
публикуване на отговори на
исканията за разяснения
Краен срок за подаване на
Заявления и Оферти
Отваряне на Заявленията
(закрито заседание)
Отваряне на Офертите
(открито заседание)
Краен срок за приключване
на процедурата

27.05.2021 г.

13:00 часа на
03.06.2021 г.
15:30 часа на
03.06.2021 г.
09.00 часа на
01.07.2021 г.
02.08.2021 г.
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ОБРАЗЕЦ по Приложение № 13
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ГАРАНЦИЯ
До
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
София
Република България
Дата:

[2021]

[Забележка: Да се предвидят възможни несъществени изменения от издаващите банки.]
КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, че [име на Участника/в случай на Консорциум, молим да
посочите имената на всички членове и Водещия член на Консорциума] (наричан по-долу
"Участник") е подал / ще подаде на или близо до посочената по-горе дата Оферта (наричана
по-долу "Офертата") в процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия за
строителство на „пристанищен терминал със зимовник – Русе, част от пристанище за
обществен транспорт Русе – публична държавна собственост“, в съответствие с разпоредбите
на Документацията за Концесията,
УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ, че ние, [наименование на банката] от [име на държава] с адрес
на управление в [адрес], (наричана по-нататък "Банката"), се задължаваме безусловно и
неотменимо да платим на [Министерството] на транспорта, информационните технологии и
съобщенията на Република България ("Концедента"), при получаване на писмено искане,
сумата от [посочва се размера на Гаранцията за участие] в [валута], съгласно следните
условия:
Ние ще платим на Концедента дължимата сума в срок до петнадесет (15) дни от получаването
на официално писмено искане от страна на Концедента, в което се посочва, че Участникът не
е изпълнил задълженията си по Документацията за Концесията и, независимо от евентуално
възражение от страна на Участника или от друга страна, сумата или сумите, които Концедентът
може да поиска и които не надвишават сумарно посочената по-горе сума, а именно 6 700 (шест
хиляди и седемстотин) лева, чрез банков превод по една от следните сметки на Концедента: (i)
набирателна сметка в български лева: Банка: Българска народна банка, IBAN:
BG77BNBG96613300124801, BIC: BNBGBGSD; (ii) набирателна сметка в Евро: Банка:
Българска народна банка, IBAN: BG29BNBG96613600124840, S.W.I.F.T. код: BNBGBGSF, или
по друг начин, приемлив за Концедента.
Всички плащания, направени въз основа на искането на Концедента, ще бъдат без такси и без
съществуващи или бъдещи намалявания за плащане на данъци, налози, задължения, такси,
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удръжки или приспадания от каквото и да било естество и наложени от което и да било лице.

Ангажиментите по тази гаранция представляват преки и основни задължения на Банката и са
безусловни и неотменими. Ние няма да бъдем освободени от никое задължение, нито от всички
тези задължения, поради причина или причини от какъвто и да е характер, източник, пропуск,
действие или процедура, предприети от страна на Концедента или трето лице, което иначе би
ни оправдало или освободило от задълженията и отговорностите, описани в тази гаранция.
Тази гаранция ще остане в сила до и включително [посочва се календарната дата, която ще
бъде триста и шестдесет (360) дни след Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти+
допълнителни 30 дни].
Тази гаранция се урежда от и тълкува в съответствие със законите, подзаконовите актове,
решенията, правилата и указанията на Република България, и всеки спор във връзка с тази
гаранция се решава изключително от компетентните органи на Република България и съгласно
Българското законодателство.
В тази гаранция, освен ако контекстът изисква друго, термините с главни букви имат
значението, посочено в Документацията за Концесията, както е дефинирана в Обявлението за
Концесията № S 076-195705, публикувано на 20.04.2021 г. в „Официален вестник“ на
Европейския съюз.

За Банката

Упълномощени представители
[нотариална заверка и, ако е направена извън България, легализация/апостил и официален
превод на български език]
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